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Din filele istoriei eroice a eveniy 
meritelor care acum trei decenii și 
jumătate au dus la mărea victorie de 
la . 6 martie 1945. istorie trăită de., 
niulți dintre noi, răzbate și astăzi viu, 
impresionant, tumultul bătăliilor so
ciale — de o amploare necunoscută 
pină atunci in România — di'i care 
a luat naștere, puterea populară.

în acele iutii — imediat următoare 
insurecției annate — burghezia și 
moșierimea continuau incă să dețină 
pîrghiiie puterii în stat. Reprezen
tanții lor formau majoritatea, 
în guvern, iar cit privește apa
ratul de stat, el' se afla încă 
în mare parte in miinile ele
mentelor antonesciene. A frina 
și zădărnici, lupta maselor 
largi populare pentru profunde 
prefaceri sociale, ărsi menți
ne și consolida puterea — iată 
ce urmăreau vechile clase 'dominan
te, fără a șovăi să. recurgă in acest 
scop la sabotaj și diversiune politică.

$i totuși, masele populare, forțele 
democratice, neavind altă armă îm
potriva puterii claselor exploatatoare 
decit hotărirea lor de. luptă,. organi-' 
zarea și unirea in ; jurul partidului 
comunist,. ,au izbutit să, smulgă pozi
ție după poziție din miinile claselor 
dominante și in cele din urmă să in
staureze propria lor putere, . ,

în fabricile și uzinele aflate în st.ă- 
pînirea patronilor s-au constituit, 
peste capul acestora, comitetele mun
citorești, exercitind controlul asupra 
capitaliștilor, asigurind continuarea 
producției în pofida sabotajului 
pitalist. Presa vremii relata zilnic 
fapte de felul celor de la fabrica Bel
vedere din București, de pildă, unde 
„sub conducerea comitetului ales de 
ei. muncitorii au înălțat din ...... -
fabrica, au readus atelierele in stare 
de funcționare, au ' determinat înlo
cuirea conducerii sabotoare printr-o 
conducere destoinică și au 
îmbunătățirea condițiilor 
viață".

în aceleași împrejurări, la sato,

în marea bătălie politică pentru 
instaurarea puterii.populare, un capi
tol decisiv a înscris luarea eu- asalt 

..de către mase.;.a primăriilor șf pre
fecturilor și instalarea iii fruntea lor 
a reprezentanților forțelor, democra
tice. Aceasta însemna transformarea 
organelor vechiului aparat de. stat, 
din instrumente de dorninați.e ale 
claselor exploatatoare in instrumente 
de apărare și promovare a-interese
lor oamenilor muncii — schimbare: ce 
■și-a găsit o vie oglindire in măsurile

clusivitate din oameni ai muncii, dar 
și prin politica sa, subordonată^ în 
întregime intereselor. vitale ale celor 
ce muncesc — politică ce a înscris 
între primele sale acte asigurarea de
plinei egalități in drepturi a tuturor 
cetățenilor țării, fără deosebire de 
naționalitate, exproprierea expropria
torilor, trecerea principalelor mijloace 
de producție in proprietate socialista, 
puterea revoluționară a clasei mun
citoare s-a manifestat de la: început 
ca cea mai democratică formă de
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adoptate, încă din primele zile; pen
tru defascizarea și democratizarea in
stituțiilor publice, pentru sprijinirea 
reformei agrare, pentru .îmbunătăți
rea condițiilor, de trai ale populației. 

Așa au pășit în arena vieții noas
tre- politice primele organisme cu 

' adevărat democrattoe, emanație a vo
inței maselor, populare. • în condițiile 
in care aceste organisme s-âu dez
voltat, ’exercitind efectiv puterea in 
județele, orașele și satele de pe.în- 

..treg cuprinsul țării, instaurarea gu
vernului de largă concentrare demo
cratică de la 6' martie a apărut ca 
încununarea firească a procesului de 
înlocuire a vechii, puteri politice a 
burgheziei și moșierimii cu puterea 
revoluționăr-democratică a muncito
rilor și țăranilor. Iar consolidarea 
continuă a noii ' puteri,’ întărirea for
țelor democratice, strălucit reflectată 
în rezultatele alegerilor din- noiem
brie 1946, au făcut posibile, doi ani 
și jumătate mai tirziu. la 30 decem
brie 1947, înlăturarea ultimelor ves
tigii ale dominației claselor exploata
toare, trecerea intregii puteri în mii
nile clasei muncitoare și ale aliaților 

comitetele țărănești create ca expo- . noua epocă încppea în dezvol-

guvernămînt, cunoscută de poporul 
român in îndelungata sa istorie.

în concepția partidului comunist, 
cucerirea puterii de către clasa mun
citoare -și aliații săi n-a reprezentat 
un punct terminus al operei de făurire 
a unei reale democrații, ci numai în
ceputul, piatra ei de • temelie.. Consi- 
derînd. că noua orînduire iși poate 
afirma pe deplin superioritatea nu
mai in. măsura în care răspunde și 
împlinește aspirațiile de libertate, 
egalitate și echitate ale milioanelor 
de oameni ai muncii, partidul a des
fășurat o vastă activitate in direcția 
îmbunătățirii formelor de organizare 
și conducere a societății, a creării 
structurilor menite să înlesnească

participarea, efectivă a maselor 
conducerea țării.

Cu deosebire se remarcă in acest 
sens perioada ultimilor 15 ani,' de 
cind se află la conducerea partidu
lui și statului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, concepția sa, străbătută 
de un profund umanism, și vasta sa 
activitate practică imprimîrid pro
cesului de adîncire a democrației o 
largă amplitudine și un puternic di- 
narriisrh. în'această viziune au fost 
adoptate, in răstimpul care a trecut 

de la Congresul al IX-lea, an
samblul de măsuri, care au dus 
la Închegarea, verigă cu veri
gă, a sistemului unitar și ar
monios al conducerii statului 
de către popor. „Avem per
manent in vedere — sublinia 
secretarul general al partidu
lui — să dezvoltăm formele 

participare a clasei muncitoare, ade ,____,__ _ ___ ____ _
tuturor oamenilor muncii Ia condu
cerea societății noastre socialiste, Să 
lărgim consultarea poporului in toate 
problemele privind politica internă și 
externă a tării noastre. Asigurînd 
creșterea rolului poporului în făurirea 
conștientă a destinului său, înfăptuim 
una din prevederile esențiale ale so
cialismului, care este realizat de po
por, pentru popor și care se poate 
construi in bune condiții numai in 
măsura în care întregul popor ia 
parte activă la elaborarea soluțiilor

Ada GREGORIAN

în sistemele de irigații
CUM PREGĂTIT!
RODNICIEI

Anul trecut, datorită neajunsurilor 
manifestate in activitatea multor 
unități agricole, în județul Iălpmița 
s-au obținut in condiții de irigare 
producții necorespunzătoare 
tar : 3 458 kg grîu, 5 433 kg 
boabe, 1 738 kg soia. 1 918 kg 
soarelui și 26 669 kg sfeclă 
hăr. Se apreciază că numai 
neaplicarii la timp a udărilor, la po
rumb s-au pierdut cite 2 000 kg 
boabe la hectar. De asemenea, din 
suprafața totală amenajată, pe 71 565 
hectare culturile nu au primit ijici 
un strop de apă, Aducerii în discu
ție aceste situații pornind tocmai de 
la cerința subliniată de tovarășul. 
Nicolae Ceaușescu, la recenta. Con
sfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., 
de a se lua măsuri energice pentru 
ca. in acest an. sistemele de irigații 
să funcționeze în cele mai bune con
diții, să se asigure udarea corespun-

k venit primăvara, dar in
la hec- 
porumb 
floarea- 
de za- 

datprită

ca-

ruine

obținut 
lor de
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civica

nente. ale voinței țărănimii, luau-in 
miinile lor lucrarea păminturilor a- 
bandonate de moșieri, treceau cu spri
jinul activiștilor de partid, al mun
citorilor de la orașe, la exproprierea 
moșiilor și împărțirea păminturilor-la 
' țărani.

tarea țării, epoca mult visată de cei 
.mai luminați patrioți și militant! so
ciali, a ridicării poporului la rangul 
de adevărat stăpin al tării.

. Nu numai prin componența orga
nelor de stat, alese liber in acei ani 
de întregul popor și formate în ex-

claustrarea 
care mi-am impus-o 
pentru finisarea unei 
cărți-de poezie, pină 
in adincul tăcut al 
nopților albe, contac
tul meu cu lumea de 
afară il mijloceau zia
rele și televizorul. Ur
măream astfel desfă
șurarea campaniei e- 
lectorale cu ochiul ga
zetarului devenit con
sumator al informați
ilor, dintr-un fotoliu, 
pină ce avionul m-a 
depus pe aeroportul 
din Oradea ca c. 
pietonul care mocnea 
in mine să mă plimbe 
pe stradă, in instituții, 
întreprinderi sau săli 
de spectacole. Bihore- 
nil mei tocmai sosise
ră, prin reprezentanții 
lor, la o plenară a co
mitetului județean de 
partid dublată de un 
forum județean al de- 
putaților care iși in- , 
cheiâu legislatura, de- 
punindu-și mandatele 
in pragul noilor ale
geri.

Acolo l-am intiln.it 
pe primarul Vașcăului 
natal și pe colegii lui 
din orășelele și satele 
apropiate, prieteni ai 
mei din copilărie unii, 
din tinerețe alții. . A- 
ceeași prietenie în
delungată mă leagă de 
mulți 
citori, 
tuall. 
partid 
lonta, 
Marghita — din toate 
ungherele Bihorului 
dintotdeguna, Privin- 
du-i adunați împreună 
sau aparte, pregătiți 
să plece la intilnifea 
cu alegătorii, mă bucu
ram de faptul că des
pre mulți dintre ei am 
scris încă demult, în 
presa locală sau cen
trală, in publicațiile 
pentru țară sau străi
nătate, că i-am filmat, 
i-am înregistrat pe 
bandă de magnetofon, 
dar. mai presus de 
toate,-mi i-am întipă
rit in memoria rațio
nală și sentimentală, 
i-am adăugat biogra
fiei mele și memoriei 
mele civice, mai cu

seama in cei cincispre
zece ani de la reapari
ția revistei „Familia". 
Și mă gindeam că 
mulți dintre ei 
ajuns departe, 
Eroi ai Muncii Socia
liste. inventatori, con
secvenți fruntași in 
producție adesea de 
reputație republicană. 
A le pomeni' numele, 
ar însemna a face in
ventarul lung al unor 
prieteni cu cifra ■ foar
te aproximativă — 
căci omul care are 

apoi . prieteni de numărat pe 
degete este mizantrop 
fără nici o motivare.

Bucuria mea s-a în
spicat cind am intil
nit, printre candidați,

însemnări de
Al. ANDRIJOIU

candidați, mun- 
țărani, intelec- 

activiști de 
din Oradea, Sa- 
Valea lui Mihai,

pe doi dintre colegii 
mei de redacție, cum 
și pe colegii de la zia
rele „Crișana" și „Fâ- 
klya", de care mă lea
gă. o prietenie cu ega
lă dăruire sufletească. 
Și tot așa colegi de .la 
teatru, de la alte insti
tuții culturale, intelec
tuali ai școlii, ai știin
țelor umaniste sau 
exacte, unii dintre ei 
colaboratori la „Fami- 
.lia". Uneori cite doi 
candidați pentru ace
lași mandat, preocu
pați fiecare de ce va 
spune alegătorilor și 
de ce este capabil șă 
realizeie in ..folosul 
obștesc. Clipele lor 
de entuziasm le erau, 
așadar, întrepătrunse, 

■ de cele ■ de meditație, 
. de gravitate a respon

sabilității , civice. , Ora
dea, Bihorul in între
gime, în armonie cu 
țara, ■ deveneau un for 
de dezbateri grave și 
responsabile.

Artele mai 
prezente în 
programelor 
profesioniști 
tori, în care 
ța , a două 
Festival.. national al 
„Cintării României" 
tși 'marcă prezența.

■ erau 
pregătirea 

artiștilor 
și ama- 
experien- 
ediții de

Inclusiv în privința ni
velului textelor pe 
care literatul le jude- 
'că mai la obiect. Și, 

au firește, al mpsajului 
unii lor.

Toate acestea vor 
deveni, după ' alegeri, 
mijloace de realizare a 
unui program bogat, 
fundamentat de Con
gresul al XlI^lea ăl 
partidului nostru co
munist. Viitorii depu- 
tați vor avea, o muncă 
dificilă, dar. prin vo
cația ei, frumoasă și 
superior necesară.' în
făptuirea cincinalului 
revoluției . țehnico-ștl- 
ințifice, pe treptele lui 
de desfășurare, nu 
este un program obiș
nuit și nici la înde mi
na- muncii de rutină. 
Candidații iși' dau sea
ma că atunci cind vor 
fi aleși li se cer răs
pundere,- tenacitate, 
inventivitate, fantezie, 
tact, răbdare, contact 
frecvent cu realitățile 

‘circumscripțiilor, cu 
oamenii pe care vor 
trebui nu numai să-i 
cunoască, ci' să și-i 
înțeleagă și să și-i a- 
pr.Oprie. Ei nu vor tre
bui să pornească nu- 

■ mai: de la. realizările 
de virf, ci ș'i de la- ră- 
minerile in urmă, nu 
numai de la victorii, ci 
și de la lipsuri — 
mai ales ■ de la ele,, 
pentru a le eradica. 
Șint sarcini grele pe ■ 
umerii viitorilor depu- 
tați și nu doar flori, 
aruncate sărbătorește 
după .numărătoarea 
voturilor. Aleaerile. 
Prin ..democratizarea 
lor continuă si prin 
implicarea lor tot, mai 
profundă în fenomenul 
economico-social. de
vin piatra de,încercare 
a capacității și ’talen
tului fiecărui, deputat 
în rezolvarea unor 
probleme stringente.

Oradea inii puncta 
aceste idei din curenții 
vieții sale cotidiene și 
în lumina perspective
lor sale de miine, prin 
oamenii ei de la locul 
lor de muncă său de 
pe .Stradă. ,

zătoare a plantelor. Acestea sînt mo
dalitățile hotăritoare prin care uni
tățile agricole de stat și cooperatiste 
ialomițene vor putea realiza produc
țiile medii ■ planificate la irigat : 
4 350 kg grîu, 7 360 kg porumb boa
be, 2 695 kg soia, 2 700 kg floarea- 
soarelui și 45 tone sfeclă de zahăr.

Obiectivul prioritar — urgen
tarea reparării ;i punerii în 
funcțiune a tuturor sistemelor. 
Pentru anul acesta, cele două între
prinderi de exploatare a lucrărilor 
de 'îmbunătățiri funciare din Călă
rași și Fetești au de efectuat un mare 
volum de reparații și remedieri pen
tru a se asigura funcționarea la ca
pacitatea proiectată a celor 270 000 
hectare amenajate in sisteme mari și 
a celor aproape 30 000 hectare din 
sistemele locale. Nu este prea de
vreme pentru a pune întrebarea : 
care este stadiul acestor pregătiri 
acum, cind -au mai rămas puține zile 
pînă la începerea lucrărilor în cimp?

După cufn rezultă din datele furni
zate de Trustul județean pentru me
canizarea agriculturii, la 29 februa
rie mai era de executat un important 
volum de lucrări : 51 990 mc de tera- 
samente pentru repararea si decol- 
matarea canalelor, reparații pentru 
impermeabilizarea canalelor pe 75 967 
m p, distrugerea vegetației pe canale 
pe 150 km, repararea a 139 agregate 
din stațiile de pompare, 31 de in
stalații autodeplasabile transversale, 
166 de echipamente de tractare a 
conductelor, 74 394 de conducte din 
aluminiu, 35 530 de aspersoare și 
peste 1 000 de motopompe. Există 
deci serioase rămîneri în urmă, atît 
în ce privește executarea lucrărilor 
ce condiționează buna funcționare a 
sistemelor, cit și în ce privește pre
gătirea echipamentelor de aplicare a 
udărilor. Care sint cauzele rămîne- 
rilor in urmă ?

începind din această iarnă, activi
tatea de irigații a fost organizată 
după un sistem nou. în toate consi
liile unice agroindustriale au fost în
ființate sectoare unice hidroamelio- 
rative pentru exploatarea lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare și aplicarea 
udărilor. Apoi, în fiecare unitate 
agricolă din consiliu au fost consti
tuite formații, specializate pentru iri
gații. în felul acesta s-a creat ca-

drul organizatoric ca toate lucrările 
— repararea rețelei de canale, a echi
pamentelor de udare 
propriu-zisă a udărilor — să fie con
duse și îndrumate in mod unitar. In 
legătură insă cu modul in care a fost 
aplicată și, mai ales, cum a fost în
țeleasă de conducerile unor unități 
agricole noua formă de organizare
a activității de irigații se ridică
două chestiuni. în primul rind, con
ducerile unor unități agricole au în
țeles greșit rolul „sectoarelor hidro", 
considerind că prin înființarea aces
tora unitățile au fost absolvite de 
sarcinile și răspunderile ce le revin. 
Așa se explică de ce unele unități 
agricole nu mișcă un deget pentru a 
sprijini „sectoarele hidro" să stfîngă 
și să transporte echipamentele de 
udare la centrele de reparații. Mai 
gra^ este faptul că unele cooperative 
agricole nici nu se mai interesează 
de soarta echipamentelor de udare. 
Și in momentul de față, la cooperati
vele agricole Bordușelu, Sălcioara, 
Rași, Plevna, Lupșanu ș.a. conduc
tele de aluminiu se mai află împrăș
tiate pe cimp.

— Sintem nevoiți să folosim o 
parte din oamenii noștri de care 
avem atîta nevoie la alte lucrări — 
ne spunea tovarășul Gheorghe Ceară, 
inginerul-șef al I.E.L.I.F. Călărași — 
pentru a căuta și strînge, dintre co
cenii încă netăiați, oonducteleI de 
aluminiu uitate în qlmp din toamna 
anului trecut. Este o treabă pe care 
ar trebui s-o facă cooperativele agri
cole.

în al doilea rind, din discuțiile 
avute la cele două întreprinderi a 
rezultat o anumită lipsă de capacitate 
pentru executarea întregului volum 
de reparații.

— Trecînd aproape „din 
noua ‘ '
spunea tovarășul Gheorghe Popescu, 
directorul I.E.L.I.F. Fetești — am 
cam rămas descoperiți în ce privește 
posibilitatea practică de a executa 
singuri întregul volum de repara
ții. Și aceasta deoarece nu am putut 
înființa atelierele necesare pentru a 
repara toate conductele de aluminiu 
și aspersoarele. Desigur, pînă la 
toamnă vom crea condiții pentru a 
ne putea îndeplini toate sarcinile ce 
ne revin. Pînă atunci însă, pentru 
perioada actuală, consider că ar fi 
util să se continue repararea unui 
anumit volum de conducte și asper- 
soare în atelierele S.M.A. și chiar în 
unitățile agricole, unde se făceau și 
pină acum. Altfel nu putem încheia 
la timp aceste lucrări..

Este o cerere îndreptățită, care 
pornește de Ia situația actuală. Chiar 
dacă amenajările pentru irigații și 
echipamentele de udare au fost pre
luate pentru a li se asigura exploa
tarea de către sectoare unice specia-

și aplicarea

mers" la 
formă de organizare — ne

Aurel PAPADIUC
Mihai V1ȘO1U
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Un cer liber și senin pentru toți fiii patriei
oraș din inima Transllva-într-un 

riiei — Tirgu Mureș — un om al lo
cului mă îndemna să pătrund sem
nificația .unei imigini-simbol : aici, in 
anii construcției socialiste, au fost 
înălțate statui înfătișîndu-i pe Emi- 
nescu și Bolyai, Bălcescu și Korosi, 
Csoma Sândor, Avram Iancu și Păpiu 
Ilafian...

Minunat, simbol al unității, „în cu
get și in simțiri", a întregii națiuni, 

■ izvor de forță și creație a orînduirii 
noastre socialiste !

Transcriem aici — după ' datele 
oferite de ultimul recensămint (1977) 
— structura națională a populației 
țării : 88,2 la sută, români ; 7.9 la sută 
maghiari ; 1,6 la (sută germani ; 0,25 
la sută’ ucraineni ; 0,11 Ia sută evrei ' 
și alții. Deci, populația aparținînd 
naționalităților conlocuitoare • din 
România reprezintă în total 11,8 Ia 
sută din populația țării. La 9 martie . 
însă, în fața urnelor de, vot, iși 'vor 
exercita acest democratic drept cetă
țenesc. umăr la umăr, toti fiii pa
triei, fără deosebire, fie că o numesc 
pe cea care le-a dat viată mamă, 
amyam sau mutter. Se vor, prezenta 
mai uniți ca oricînd, așa cum i-a în
vățat experiența de secole de viață 
comună, de luptă comună, de năzu
ință comună spre mai bine, așa cum 
săvirșesc împreună, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, opera 
durabilă, de civilizație in chip egal 
pentru toți — socialismul multilate
ral dezvoltat pe pămintul patriei.

Pentru că România socialistă de 
astăzi este cu adevărat patria cu ce-

pentru toti fiii săi, 
o deosebire.

rul liber și senin 
absolut fără nici

Despre aceste adevăruri-simbol, în 
preajma votului de la 9 martie, con
semnăm o sumă de argumente per
sonale — și nu numai 1 — ale cîtorva 
cetățeni „picătură din structura na
țională a populației țării".

★
Se numește Murza Mârton și este 

muncitor la întreprinderea de trac
toare Miercurea Ciuc, 
județul Harghita. O- 
biec'tiv industrial: ridi
cat in anii n,oștri, .prin 
efortul unit al munci
torilor români și ma
ghiari ce trăiesc de 
secole și secole aici, la
izvoarele Oltului. îl rugăm pe Murza 
Mărton să se refere la faptele ce-i 
stau mai la indemînă privind egali
tatea în drepturi a tuturor cetățenilor 
din România1 de azi.

— Deseori, tovarășul Ceaușescu 
rostește un 'adevăr simplu, de ne
clintit, care definește politica Parti
dului Comunist Român privind re
zolvarea problemei naționale : egali
tatea începe cu dreptul la muncă, 
egal pentru toți. Cu asigurarea bazei 
economice pentru dezvoltarea armo
nioasă a tuturor zonelor țării. Cu po
sibilitatea practică, pentru toti fiii 
tării, de existentă demnă, de afir
mare a personalității.

Deschidem o scurtă paranteză : în 
anii actualei legislaturi, ritmul anual 
de dezvoltare economică a județului 
Covasna, de pildă, a fost de 22 la sută,

cu mult superior mediei pe tară. Ce 
cuprind, ce semnifică asemenea ac
celerate procente ? Să recurgem la o 
simplă statistică in măsură să contu
reze o revelatoare imagine-simbol : 
numai între anii 1965—1979, efectivul 
personalului muncitor a crescut astfel 
în următoarele trei județe — Sălaj, 
de la 26 de mii la 55 de mii.;, Co- 
vasna, de la 33 de mii la 63 de mii ; 
Harghita, de la 60 de mii la 108 mii.

în urmă cu cîțiva ani în categoria 
celor sărace...

★
Ne oprim Ia o secvență de 

ță . dintr-o întreprindere 
șoreană — întreprinderea „6 
tie",, de utilaje pentru

din atelierul de proiectări, au realizat 
o ingenioasă mașină de tăiat otel- 
beton cu performante competitive. 
Cum s-au înțeles în acest efort 
inovare tehnică deosebită?

— Foarte bine. Adică așa cum 
înțelegem cu toții, în munca de zi 
zi, ne-a răspuns unul dintre cel patru. 
Noi nu uităm o clipă că limba mun
cii. pentru patria noastră dragă — 
România socialistă — ne unește, ne 
face de nedespărțit.

...Noi nu uităm nici o clipă...
„Indiferent în ce limbă vorbim, 

spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
trebuie să nu uităm niciodată că 
avem o singură limbă — limba re
voluționară a materialismului dialec
tic, a socialismului științific, a uma
nismului revoluționar. în orice grai 
am rosti, trebuie să rostim întotdeau
na chemarea la luptă pentru socia
lism, pentru comunism, pentru adevă
rata frăție și egalitate între toti oa
menii muncii, între toate naționali
tățile".

înflăcăratul îndemn are, precum s-a 
putut constata și din semnificația 
episoadelor înfățișate mai sus. o vi
brantă reverberație în conștiințe.

★
într-o localitate din centrul Tran

silvaniei — Lăzarea — nu departe 
de Gheorgheni, iși dau intîlnire de

devia- 
timi- 
Mar- 
cori- 

strucții, tocmai pentru a consemna 
o realitate,cu nimic ieșită din comun.

la Brașov, la Reșița sau 
Zalău, la Baia Mare 
ori Hunedoara. Este 
vorba. despre strădania 
comună pentru spori
rea zestrei de valori 
materiale a patriei co
mune. astfel incit 
moștenirea pentru vii- 

timp al egalității și in-

Aceasta poate fi întîlnită: curent 
Oradea ori

SOCIAL-POLITICĂ
a

Da, egal: j începe cu posibili
tatea practică, pentru toți fiii' țării, 
de muncă și viață demnă, de afir
mare neîngrădită a personalității.'

— în județul Harghita — continuă 
interlocutorul — numai în primii 
patru ani ai actualului cincinal s-au 
ridicat '4 000 de noi apartamente, s-au 

noi locuri de mun- 
săi — români și 

se vor înfățișa 
în fața urnelor, cu 
cutezătoare de noi in-

creat 10 000 
că. Locuitorii 
maghiari — 
la 9 martie, 
ginduri 
făptuiri 
XlI-lea

După 
oamenii 
vin la

și mai__________ _______
inspirate de Congresul al 
al partidului...
cum se vede, au la ce veni 
și la Harghita, așa cum re- 

industria „de acasă", spre 
exemplu, ialomițenii și vrîncenii. tul
cenii și mehedințenii, județe aflate

tor a acestui . . ... ... .
ffă'țifii să fie "Cit mai bogată. Iată, 
inginerul Mihai Neacșu și tehnicianul 
Bruno Wozorka, după zile și nopți de 
căutări, chiar dacă ultimului ii venea 
mai la' indemînă să socotească... nem
țește, au imaginat o unealtă deosebit 
de complexă care elimină importul 
și are drept rezultat direct o econo
mie de 3 milioane lei valută pe an.

— Dar astfel de preocupări, de 
unire a ideilor. novatoare sînt intrate 
în firescul muncii noastre de fiecare 
zi, ne spune inginerul Mihai Neacșu.

Căutăm argumentele care alcătu
iesc firescul muncii de fiecare zi și 
aflăm : loan Jivan, șef de echipă, și 
Filip Linster, maistru, ambii din ate
lierul de lăcătușefie, împreună cu 
inginerii Dan Pitic și Francisk Esch,

ne 
cu

Ilie TĂNĂSACHE 
și corespondenții „Scinteii"

(Continuare în pag. a IlI-a)

intiln.it


PAGINA 2 SCÎNTEIA ■— marți 4 martie 1980

I

I
FĂPTUI?I

I
I

I DIVERS I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

După trei sferturi 
de veac

Muzeul Banatului din Timi
șoara a intrat in posesia unui 
număr de 7 discuri deosebit de 
valoroase. Ele reunesc cintece 
și jocuri populare din zona Ora- 
viței. Cele șapte discuri datea
ză de acum trei sferturi de veac 
și poartă emblema unei renumi
te case de discuri din Fran
ța. Atrași de frumusețea me
losului nostru popular, spe
cialiștii francezi au poposit in 
Banat, unde au înregistrat, după 
tehnica vremii — de la centrul 
discului spre periferia acestuia 
— numeroase melodii interpre
tate de celebrul, pe atunci, taraf 
din Oravița al fraților Bîrcă. Și 
iată că, după 75 de ani — timp 
în care au făcut ocolul lumii —' 
iubitorii muzicii populare vor 
avea prilejul să le asculte din 
nou.
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călătoare
Deși avea o meserie frumoasă 

și era apreciată de colegele de 
muncă, intr-o bună zi (numai 
„bună" n-a fost să fie), Frusina 
C., o tinără de 22 de ani din 
Brăila, a pornit intr-un lung 
voiaj de plăcere prin țară. De la 
o vreme se pripășise prin Bra
șov, unde a intilnit-o pe Elena 
M., o altă „stea" călătoare, cu 
care se asemăna leit intru lene
vie și escrocherie. Așa se face 
că amândouă au început să se 
ocupe cu... ghicitul. Pină într-o 
noapte, cind un control inopi
nat. făcut la un cămin de nefa- 
miliști, a depistat-o pe Frusina 
ascunsă intr-un dulap. Împreu
nă cu prietena ei au fost jude
cate, după procedura de urgen
ță. Lucru pe care, tocmai 
nu l-au... ghicit 1

ele

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

De i-ar fi de 
învățătură!

Un cetățean din Zalău, S. Ște
fan, și-a pregătit mâncarea pre
ferată, dar, înainte de a o „de
gusta", s-a agățat de gitul unei 
sticle cu țuică. Nu i-a mai dat 
drumul pină n-a golit-o. In clipa 
in care țuica s-a terminat, a 
căzut și el, ca secerat. Aflată pe 
foc, mincarea ,s-a făcut scrum. 
Fumul a ajuns pină la vecinii de 
apartament, care au chema-t. pom
pierii. După o îndelungată respi
rație artificială, sergentul Liviu 
Rînceanu și fruntașul loan 
Scoicea l-au readus pe Ș. Ște
fan in lumea celor vii. Măcar 
de i-ar fi de învățătură !

,de-
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O idee prea 
costisitoare

La intrarea în blocul de locu
ințe numărul 4 de pe Aleea 
Curcubeului din municipiul Bo
toșani am intilnit o ștergătoare 
de picioare mai puțin obișnuită. 
O ștergătoare formată din mai 
mulți elemenți de... calorifer. 
Elemenți cuplați exact așa cum 
ar fi trebuit să arate acolo unde 
și-ar fi găsit adevărata destina
ție, adică pentru încălzirea lo
cuințelor. Dintr-un calcul ele
mentar rezultă că respectivii e- 
lemenți de calorifer ar fi putut 
încălzi nu mai puțin de trei a- 
partamente a cite două camere.

Recunoașteți, desigur, că e 
prea costisitoare această... râză
toare de noroi. Nu de alta, dar 
te pomenești că miine-poimîine 
altcineva o să aibă ideea să 
pună la blocurile botoșănenilor 
cite un fișet metalic pe post 
de... cutie poștală.

I Intr-un vagon din 
gara Urziceni

Un individ fără ocupație și 
căpătii, pe nume Romeo Marius 
Mirică, din comuna Dumbrava, 
județul Prahova, n-a ales alt loc 
mai bun de dormit decît un va
gon care staționa in gara Urzi
ceni. Și încă un vagon defect, 
tras pe o linie moartă. Acolo a 
fost găsit în zorii zilei de oa
menii legii. Luat din scurt, Ro
meo a recunoscut că el și nu al
tul este autorul unei spargeri la 
locuința unui cetățean din comu
na Bucov (Prahova).

— Dar n-am fost singur — a 
mărturisit el — m-au ajutat încă 
doi, Emil 
Bratu. 
zit ?

Nici
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Porumbel și Radiel 
ei de ce nu i-ați tre-

o
nici lor...

grijă ! N-o să , le 
somnul dulce.
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Douâ popasuri 
vesele și unul 
cu bucluc
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Cu autoturismul proprietate 

personală 2-CJ-3136, loan Dinea 
a făcut primul popas la cabana 
„Ardeleana" de lingă lacul de 
acumulare de la Fintinele, jude
țul Cluj. Popas prelungit, cu tot 
„tacimul" : mîncărică. băuturi- 
că... Apoi, i-a răsărit in cale bu
fetul din Sincrai, unde și-a făcut 
din nou... plinul.

Al treilea popas, tn drum spre 
casă, a fost cu bucluc. A dat buz
na intr-o căruță care circula re
gulamentar, rănind două per
soane. Văzindu-și isprava, a fu
git, laș de la locul accidentului.

De neînțeles în toată această 
urită poveste este faptul că a- 
celași Dinea a mai comis, cu ani 
in urmă, o abatere asemănătoa
re, pentru care a suferit și o 
condamnare. Se vede insă trea

că nu s-a învățat minte. Poa- 
de-acum înainte.

ba 
te
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Colectivul întreprinderii de utilaj chimic din Ploiești și-a reevaluat cu exigență resursele și a hotărit:

„NICI UN BAN PESTE CHEL TUIELILE PLANIFICA TE 
LA MIA DE LEI PRODUCȚIE!"

întreprinderea de utilaj chimic din 
Ploiești nu și-a realizat anul trecut 
sarcina de reducere a cheltuielilor 
materiale de producție. La fiecare 
mie de lei producție s-au contabilizat 
în plus mai bine de 14 lei. O atare 
situație a avut — cum era de aștep
tat — implicații negative asupra rea
lizării planului la producția netă, 
creindu-se astfel dificile probleme 
financiare. „Nu-i deloc bine — men
ționa secretarul comitetului de partid 
Nicolae Boancă — să ajungi în si
tuația ca banca să nu-ți mai asigure 
la timp fondurile pentru retribuțiile 
personalului muncitor". Colectivul a 
reflectat serios asupra acestei situa
ții. „Nu mai putem să mergem așa 
și in ’80 — spuneau răspicat comu
niștii din secții. E timpul să ne gos
podărim cu grijă metalul, materiale
le, aburul, gazul metan, energia elec
trică. E timpul să punem barieră ri
sipei de orice fel, să folosim cu mai 
multă chibzuință resursele materia
le încredințate colectivului nostru 
spre administrare".

Pe fondul acestei hotărîri îndîrji- 
te de a îndrepta lucrurile s-au con
cretizat operativ, prin consultarea 
largă a colectivului, măsuri eficace, 
acțiuni care să asigure realizarea pro
ducției, încă din luna ianuarie a a- 
cestui an, cu costurile planificate. Și 
s-a înregistrat prima reușită : a fost 
stopată „inflația" cheltuielilor. Mai 
mult, Ia fiecare mie de Iei producție 
s-a obținut chiar un minus de 8 lei 
la cheltuielile materiale planificate, 
care, pe ansamblul întreprinderii, în
seamnă o economie de 1175 000 lei.

Evident, acesta . este un prim pas 
pe care colectivul l-a făcut in efor
tul de a realiza producția cu cos
turi mai reduse. Dar in discuțiile pe 
care le-au avut în întreprindere, oa
menii n-au insistat prea mult asu
pra a ceea ce au realizat. Ne-au vor
bit mai ales despre ceea ce fac acum 
și ce vor să mai facă pentru a re
duce și mai substanțial cheltuielile 
materiale de producție in acest an.

— De reținut — ne spunea direc
torul tehnic, inginer Teodor Ungu- 
reanu — că pe baza unor analize te
meinice, a unei largi consultări cu 
maiștri, muncitori, ingineri din ate
liere și secții, s-a elaborat un pro
gram concret de acțiune pentru re
ducerea consumurilor specifice de 
metal. Cea mai însemnată economie 
se va realiza in sectorul de debitare 
centralizată. Aici, s-a perfecționat 
sistemul de croire combinată a table
lor, incit cupoanele rezultate sint 
mult mai mici ca anul trecut. Efi

ciența : 120 tone metal. Vom schim
ba cit de curind și tehnologia de fa
bricație a inelelor placate și a gar
niturilor metalice, care adaugă la 
capitolul economii alte 50 de tone 
metal. Extinderea sudurii automate 
de la 60 la 75 la sută (sint in curs 
die realizare prin autoutilare șase 
posturi de sudură automată) aduce 
incă 40 de tone metal de sudură eco
nomisit, iar reducerea adaosului de 
prelucrare la piesele forjate la noi în 
uzină — alte 50 de tone. Colectivul 
și-a propus, prin programul amintit, 
să reducă consumurile de metal în

— 3 000 tone). „Aceste piese, aprecia 
directorul tehnic, sint mult supradi
mensionate. Ștrunjim aproape 40 la 
sută din corpul lor. Mormane de 
șpan rezultă în fiecare zi. Și aceasta 
nu e totul. Circa 500 tone metal se 
mai pierde pentru că la prelucrare o 
parte din piese se dovedesc rebuturi. 
Nu mai vorbim de timpul de muncă 
și capacitățile de producție pe care 
le irosim. Mult am vrea să înțeleagă 
colectivul de la Rm. Vîlcea că. lu- 
crînd în continuare așa. ne provoacă- 
enorme greutăți, ne încarcă inutil 
costurile de producție".

• O primă dovadă a responsabilității 
muncitorești: în ianuarie s-a realizat o 
economie de 1175000 lei • Acțiuni ferme 
pentru reducerea consumurilor materi
ale, pentru lichidarea oricărei risipe

acest an cu peste 530 do tone, dar 
cifra nu este definitivă. în spiritul 
sarcinilor subliniate la recenta Con
sfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. 
căutăm insistent să valorificăm noi 
rezerve.

Este vorba mai ales de găsirea unor 
soluții de folosire a tuturor ștraifuri- 
lor și cupoanelor rămase de la croi
rea combinată a tablelor, care anual 
se ridică la sute de tone. Rezultatele 
obținute pină acum sint încuraja
toare. Deocamdată, aceste ștraifuri și 
cupoane — circa 800 de tone — se 
utilizează la confecționarea de 
S.D.V.-uri și ambalaje. Pentru șan
tierele de construcții din Ploiești, 
elevii grupului școlar al întreprin
derii confecționează în prezent 10 000 
de flănși, tot din cupoane. Livrindu- 
se o parte din acestea, s-au și 
încasat cîteva sute de mii de 
lei. O comandă s-a asigurat și de 
la Combinatul petrochimic Teleajen, 
pentru alte mii de flănși din bucăți 
de metal inox. Și acțiunea de valori
ficare a acestor resturi metalice con
tinuă.

Din discuții am reținut că în între
prindere s-a intocmit un plan com
plex de măsuri menite să reducă Ia 
maximum rcbutarca pieselor. Dar nu 
totul depinde de colectiv, ci și de în
treprinderea de utilaj chimic și forjă 
Rm. Vîlcea, care furnizează unității 
ploieștene piese forjate (in acest an

Dar să revenim In atelierele între
prinderii. ■ Ceea ce ne-a atras aten
ția este că oamenii au înțeles că tre
buie să folosească cît mai rational 
S.D.V.-urile, ca și piesele de schimb 
la reparațiile planificate ale mașini- 
lor-unelte. Există o evidentă strictă 
în această direcție, cheltuielile fiind 
defalcate pe secții și ateliere. Maga
zia nu dă nici o sculă, nici un verifi
cator ori. piesă decît cu viza de a- 
prcbare a serviciului financiar, a 
contabilului-șef.

— Și nu-i bine că s-a pus barieră ri
sipei ? — îl întrebăm pe inginerul 
Stelian Bică, șeful sectorului meca- 
no-energetic.

— Sigur că-i bine. Șl vă pot spune 
că in luna ianuarie am înregistrat e- 
conomii la acest capitol. Dar eu aș 
vrea să vă vorbesc despre măsurile 
stabilite pentru întronarea unei or
dini desăvîrșite și lichidarea risipei 
în utilizarea energici electrice, abu
rului și combustibililor.

Din cele spuse de șeful sectorului 
mecano-energetic am 'reținut că s-au 
stabilit în acest sens 30 de măsuri. 
O parte din ele s-au și aplicat. S-a 
contorizat 60 la sută din ateliere, li
nii tehnologice, agregate, compresoa-

re. Pină la jumătatea anului această 
acțiune se va încheia. în felul acesta 
crește responsabilitatea maiștrilor, a 
șefilor de echipă și se va ști precis 
care sint „rozătorii". De asemenea, 
în întreprindere se realizează prin 
autoutilare dispozitivele pentru ma
șinile și agregatele existente, incit a- 
cestea să nu mai meargă în gol. S-au 
eliminat, totodată, toate pierderile 
de curent din cablu. Rezultatele a- 
cestor măsuri ? în ianuarie s-a reali
zat un consum de energie electrică 
cu aproape 233 MWh mai redus față 
de aceeași lună a anului trecut.

Serioase schimbări in bine vor In
terveni și în consumul combustibili
lor (gaz metan), al aburului. Patru 
cuptoare de forjă (chiar în februa
rie a intrat în funcțiune unul) vor 
înlocui pe cele vechi, neeconomicoa- 
se. Eficiența : economii de circa 400 
tone combustibil conventional. S-a 
trecut și la recuperarea resurselor 
energetice secundare de la cuptoarele 
de forjă și tratamente.

In această bătălie, desigur că 
nu s-a ajuns la înțelegerea per
fectă de către toți a ceea ce în
seamnă să fii bun gospodar. Dar cei 
cu care am stat de vorbă, evocînd și 
dezbaterile aprofundate, responsabi
le. din recenta adunare generală a 
oamenilor muncii, precum și schim
bările intervenite în secții și ateliere, 
consideră că cei mai multi dintre 
oamenii întreprinderii au limpezimea 
lucrurilor, știu că de ei depinde to
tul. S-au apucat cu nădejde de la 
începutul anului să facă economii, 
să schimbe situația. Drept certitudine 
stau primele rezultate, eforturile ce 
se fac în prezent, măsurile bine gîn- 
dite care se aplică cu perseverență. 
Dealtfel, la plecare, secretarul comi
tetului de partid a ținut să ne spu
nă : „în nici un fel nu vom mai ad
mite să fie depășite nici măcar cu 
un ban cheltuielile de producție. 
Dimpotrivă, Ie vom reduce continuu, 
îndeosebi cheltuielile materiale, ac
tion ind în spiritul exigențelor for
mulate de secretarul general al par
tidului la recenta Consfătuire de lu
cru de la ’C.C. al P.C.R. Acesta este 
de fapt un angajament muncitoresc 
al întregului colectiv.

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii"

I Rubrică realizată de
Petre POPA
șl corespondenții „Scînteii"

I

Cum pregătiți ploile rodniciei?
(Urmare din pag. I)

lizate, aceasta nu Înseamnă că unită
țile agricole nu mai poartă nici o 
răspundere. Dimpotrivă I Unitățile 
agricole, a căror proprietate sint și- 
amenajările și echipamentele de uda
re, trebuie să fie primele interesate 
ca acestea să fie reparate la timp și 
exploatate la capacitate maximă. 
Iată de ce fiecare unitate agricolă 
are datoria să sprijine acum cu 
forță de muncă sectoarele unice spe
cializate în exploatarea sistemelor de 
irigații, pentru efectuarea la timp a 
întregului volum de reparații și în
treținere.

Asigurarea echipamentelor 
de udare la capacitatea pro
iectată a sistemelor, Am pus 
întrebarea: suprafețele amenajate 
pot fi irigate in totalitate ? Răspun
surile primite demonstrează că 
neajunsurile din anul trecut nu și-au 
găsit decit parțial rezolvarea. Este 
vorba de faptul că în multe unități 
agricole lipsesc unele echipamente de 
udare, din care cauză, la fel ca și în 
ceilalți ani, și acum, anumite supra
fețe nu vor putea fi irigate dacă nu 
se va interveni operativ pentru 
procurarea acestora. Din dotarea uni
tăților agricole lipsesc următoarele 
instalații și utilaje de Irigare : 1 165 
instalații de irigare prin aspersiune, 
1 904 instalații autodeplasabile trans
versale, 1389 instalații de aspersiune 
cu tractare longitudinală, 228 seturi 
de conducte din aluminiu pentru iri
garea pe brazde și 160 de motopompe 
și pompe tip CMA de 12 țoii.

Dacă organele agricole județene au 
luat măsuri pentru ca întreprinderile 
agricole de stat să-și poată procura 
echipamentele deficitare, nu același 
lucru se poate spune în cazul coope
rativelor agricole. Factorii de răspun
dere din direcția agricolă ne-au jus
tificat această situație prin lipsa fon
durilor necesare creditării cooperati
velor agricole. Supunem aceasță si
tuație atenției Ministerului Agricul
turii. Este inadmisibil ca importante 
suprafețe, a căror amenajare a cos
tat mult — pină la 20 000 lei pe hec
tar — să nu poată fi irigate din 
cauza lipsei echipamentelor de udare!

Ce anume se cuvine subliniat în 
concluzie ? Răminerile in urmă in ca 
privește punerea la punct a sisteme
lor de irigații, repararea și asigura
rea echipamentelor de udare nu pot 
fi in nici un fel justificate. Ele se 
datoresc tergiversării soluționării pro
blemelor amintite atît de întreprin
derile de exploatare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, cît și de uni
tățile agricole. Tocmai de aceea, acum 
— și nu mai tîrziu — trebuie să se 
acționeze energic pentru recuperarea 
restanțelor. Trebuie să se tragă ma
ximum de învățăminte din neajun
surile ce s-au manifestat anul trecut 
în activitatea de irigații și să nu se 
mai admită, sub nici un motiv, per
petuarea lor. De la acest imperativ 
trebuie să pornească comitetul jude
țean de partid, organele agricole, 
consiliile unice agroindustriale și 
conducerile unităților agricole în lua
rea măsurilor imediate și hotărîte 
care să garanteze exploatarea la în
treaga capacitate a tuturor amenajă
rilor și realizarea producțiilor pre
văzute pe terenurile irigate.

în legătură cu producțiile planifi
cate in condiții de irigare, este firesc 
ca nivelul acestora să corespundă 
exact posibilităților pe care le au 
unitățile cu terenuri irigate. Or, este 
evident că ceea ce au stabilit acum 
unitățile agricole să obțină pe tere
nurile irigate, mai ales la producția 
de porumb, nu corespunde acestei ce
rințe.

La recenta Consfătuire de lucru de 
la C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „Fără 8 000 kg de 
porumb pe teren irigat nu putem 
considera că avem o cultură bună". 
Or, tocmai în Ialomița, pe cel mai 
bun pâmint, Ministerul Agriculturii 
trebuie să stabilească obținerea unei 
producții medii de porumb care să 
corespundă posibilităților reale Crea
te prin introducerea irigațiilor, can
tităților sporite de îngrășăminte ce 
se aplică. Aceasta este de natură să 
întărească răspunderea de sus pină 
jos, de la organele agricole pină la 
specialiști, mecanizatori și coopera
tori, spiritul de ordine și disci
plină in aplicarea corectă a tehnolo
giilor, inclusiv udarea la timp a 
culturilor, pentru a obține producții 
cit mai mari pe toate suprafețele 
irigate.

Difuzarea cărții lansate
Difuzarea cărții la sate prin coo

perația de consum se realizează 
prin cele 2 200 librării și raioane 
specializate, 6 500 puncte de desfa
cere a cărții din cadrul magazine
lor sătești, precum și prin cele 34 
secții „Cartea prin poștă" județene 
și o unitate centrală în București 
(str. Vulturi, nr. 31, sector 3), care 
primește zilnic peste 1 000 de scri
sori — comenzi din partea cititori
lor. La răspindirea cărții la sate 
contribuie, de asemenea, cei 5 500 
difuzori din rîndul cadrelor didac
tice, precum și cele 4 700 puncte de 
difuzare organizate în ^cadrul uni
tăților agricole socialiste. întreprin- 
derilor și instituțiilor din mediul 
rural. în strânsă colaborare cu fac
torii culturali locali si cu organiza
țiile de masă și obștești, cu biblio
tecile comunale și școlare, coopera

ția de consum a initiat In fiecare 
județ „Săptămâni și decade ale căr
ții", concursuri de genul „Cel mai 
bun difuzor de carte", „Fiecare 
casă cu bibliotecă proprie". „Cine 
citește, folosește" care s-au soldat 
cu realizări importante în difuza
rea cărții la sate. Acțiuni, similare 
au avut loc și în cadrul „Lunii căr
ții la sate", tradițională, manifes
tare cultural-educativă, care are loc 
în fiecare an în luna februarie. In 
primii patru ani ai actualului cin
cinal, prin rețeaua de difuzare a 
cooperației de consum și prin con
tribuția obștească a difuzorilor de 
carte in localitățile rurale s-au răs- 
pindit peste 9 900 titluri intr-un tiraj 
de 40 milioane exemplare.

în fotografie : raionul de carte 
din cadrul complexului comercial 
din comuna Gilău, județul Cluj.

(Urmare din pag. I)

PROGRAMUL 1
10,00 Ora TV de fizică (consultații pen

tru elevi)
11,00 Film serial : Dallas — Compania 

petrolieră Ewing. Reluarea episo
dului 20

11 50 Telex
ÎZ^OO închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Vă dăm' legătura cu... școala.
16.30 Curs de limba engleză
1.6.50 Din țările sodaHste
17,15 Almanah pionieresc
17,40 Tezaur folcloric mehedintean
18,00 îndrumări pentru lucrătorii din 

agricultură
18.30 Arc peste timp. 6 Martie ’45 — mo

ment de referință în istoria pa
triei

18.50 1001 de seri

19,00 Telejurnal
19,20 In actualitate : alegerile de la 9 

martie ! Munca noastră — temelia 
mărețelor înfăptuiri, chezășia unui 
viitor luminos

19.35 Călătorie prin țara mea (XX)
20,00 Teatru TV : ,,Inimă fierbinte44 de 

Octavian Sava
2L,40 Telejurnal

PROGRAMUL X
17.30 Muzică ușoară
18,00 Buletin rutier
18.15 Colocviile copilăriei
18.30 Arii și duete din opere și operete
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 în actualitate : alegerile de la 9 

martie !
19.35 Călătorie prin țara mea (XX) 
20,00 Album coral
20.15 Viața economică a Capitalei.
20,45 Muzică de cameră.
21,05 Moștenire pentru viitor. Gh. 

Asachi — figură luminoasă de căr
turar umanist

81,40 Telejurnal *

în toate domeniile de activitate, la 
transpunerea lor în viată".

tn tara noastră, democrația repre
zentativă a cunoscut o amplă dezvol
tare, reflectată nu numai în compo
nenta organelor centrale și locale ale 
puterii de stat, fidelă structurii sociale 
a populației, dar și în rolul și atribu
țiile acestora considerabil sporite, în 
instituționalizarea unor forumuri larg 
reprezentative la nivel național, cum 
sînt congresele și consfătuirile pe do
menii de activitate, in crearea unor 
organisme permanente investite cu 
largi atribuții, precum Consiliul Na
tional al Oamenilor Muncii, Consi
liul Național al Agriculturii, consi
liile oamenilor muncii aparținlnd na
ționalităților conlocuitoare etc. S-a 
cristalizat astfel o formulă amplă de 
antrenare la dezbatere și decizie in 
toate problemele esențiale ale con
strucției socialiste a celor mai com- 
petenți șl autorizați reprezentanți ai 
celor ce muncesc.

în armonie cu acest cadru șl in 
completarea lui firească s-a dezvol
tat, afirmîndu-se de fapt ca direcția 
majoră a procesului de adînclre a de
mocrației socialiste, democrația di
rectă. De la comitetele muncitorești.

^Cuvîntul cititorilor 
CUVÎNTUL 

OAMENILOR MUNCII

Privirea atentă s-a dovedit și rentabilă
La propunerile cetățenilor, unita

tea noastră își diversifică în per
manență producția cu o gamă largă 
de bunuri de larg consum, necesare 
în gospodăria fiecărui cetățean, cît 
și pentru satisfacerea cerințelor 
unor unități economice și instituții 
social-culturale. Concret. în perioa
da ce a trecut din anul curent am 
introdus in fabricație zece produse 
noi, iar acum pregătim lansarea 
unor noi tipuri de garnituri de mo
bilă. Practic, realizăm la această 
oră 150 produse, începind de la pie
se mici din lemn, cum sint cârligele 
pentru rufe, taburetii de bucătărie, 
piese ornamentale etc., obținute 
prin valorificarea resurselor mate

riale recuperabile. Concomitent, sa
tisfacem cereri ale populației prin 
executarea unor variante noi de 
mobilă suspendată, cu multiple 
funcțiuni în gospodăria fiecărui ce
tățean. Totodată, prin secția de sti
clărie, valorificînd chiar și cioburi, 
realizăm o paletă largă de obiecte 
de artizanat. Ne-am obișnuit să pri
vim mai atent la resursele materia
le refolosibile — metal, lemn, sti
clă și textile r- și această atenție 
sporită se dovedește... rentabilă.

Ion PARFENIE
director la întreprinderea 
de producție, prestări servicii 
și construcții Vaslui

Satul își dezvoltă zestrea 
economico - edilitară

La buchetele de realizări cu care 
tara întreagă întâmpină alegerile de 
La 9 martie, se adaugă și cele ale 
sătenilor din Grînari, județul Bra
șov. Astfel, de curind, aici s-a dat 
în folosință un club al tineretului, 
s-a amenajat biblioteca școlară si 
urmează să fie organizată si cea 
sătească, cu cărți în limbile româ
nă, maghiară și germană. între
prinderea de industrializare a lap
telui Brașov a pus la dispoziția lo
cuitorilor satului un nou local, mo
dem și spațios, dotat cu aparatură 
complet nouă, pentru colectarea 
laptelui, (De menționat că în luna 
ianuarie, cetățenii din Grînari au 
livrat la fondul de stat 25 000 litri 
lapte). Nu cu mult timp în urmă, 
în sectorul zootehnic a fost termi
nat un nou saivan pentru 1 200 de 
oi. s-a Început construcția unui 
grajd pentru cai, a unor platfomie. 
alei și silozuri din beton, care vor 
asigura condiții mai bune de lucru 
pentru îngrijitori și posibilități de 
creștere a producției și productivi
tății muncii. De asemenea. în cu
rind vor începe lucrările de con
strucție a unui modern magazin 
universal, de zugrăvire, parchetare 
și dotare a celor două cămine cul

turale, se vor moderniza, unele 
străzi, se vor construi trotuare și 
podețe, prin contribuția în muncă 
a localnicilor.

în Grînari, aproape fiecare fa
milie și-a cumpărat radio sau tele
vizor. Pentru buna întreținere a a- 
cestora. cetățenii propun coopera
ției de consum din iudet să ia mă
suri de extindere a rețelei de ate
liere de reparații radio-televizoare 
la sate, iar pină atunci să se depla
seze în localitățile rurale ateliere 
mobile, specializate. înființarea unei 
unități de reparații radio-TV în sa
tul nostru ar scuti cetățenii. în caz 
de defectare a aparatelor, de trans
portarea acestora pe distanțe de 
zeci de kilometri pină in orașele 
Rupea sau Făgăraș. O altă propu
nere a sătenilor din Grînari se re
feră Ia necesitatea înființării unui 
punct farmaceutic. Așteptăm ca su
gestiile noastre să se bucure de so
licitudinea cuvenită, așa cum au 
fost recepționate și alte propuneri 
ale noastre.

Nicolae LEPADATU
învățător, Școala generală Grînari, 
județul Brașov

Un inamic al rebuturilor
Din categoria oamenilor cărora 

nu le ajunge timpul — cît ar fi 
ziua de mare — pentru treburile pe 
care le au de făcut și pe care tin 
morțiș să le înfăptuiască face parte 
și comunistul Oskar Schwering, 
maistru principal, șeful sectorului 
de turnătorie din cadrul atelierului 
central mecanic al Combinatului de 
produse sodice Govora. De peste 
15 ani, de cînd conduce acest- sec
tor, membrii colectivului de aici 
au despre' maistrul lor numai cu
vinte de laudă, el fiind un bun 
tehnician și, totodată, un bun or
ganizator. Cînd i s-a încredințat 
conducerea sectorului de turnătorie, 
s-a lovit de multe greutăți, dar nu 
s-a lăsat învins. La început, majo
ritatea muncitorilor din sectorul său 
erau neealificați ; procentul de re
buturi era de peste 18 la sută la 
turnarea pieselor mecanice si de 
40 la sută la turnarea țevilor pen
tru coloanele de carbonatoare. Din 
inițiativa maistrului Schwering, un 
adevărat inamic al rebuturilor, s-au 
înființat însă cursuri speciale de 
pregătire, oamenii s-au calificat, au 
căpătat experiență. întregul colec
tiv s-a mobilizat si. prin eforturi 
susținute, într-o primă etapă, coefi
cientul de pierderi s-a redus la 7

la sută la piesele mecanice și la 
21 la sută la țevi. S-au căutat noi 
posibilități de micșorare a procen- 
tidui de rebuturi, s-au adoptat, o 
seamă de măsuri tehnico-organiza- 
torice de îmbunătățire a muncii în 
turnătorie. Rezultatul : coeficientul 
de pierderi la turnare s-a redus din 
nou substantial — de la 21 ]a sută 
la 12 la sută la țevile pentru coloa
nele de carbonatoare și la 1.3—1.5 la 
sută la piesele mecanice. Odată cu 
micșorarea pierderilor de materia
le prin reducerea rebuturilor, au 
scăzut și consumurile specifice de 
cocs, feroaliaje și lianți, ce vor În
suma circa 50 tone anual. De ase
menea, merită amintit faptul că 
prin noile metode folosite în pre
zent la turnare, la adoptarea căro
ra o contribuție însemnată a adus-o 
maistrul Schwering, se asigură spo
rirea calităților fizico-chimice ale 
șarjelor de fontă, lucru ce permite 
realizarea tn bune condiții a unor 
piese deosebit de complicate,' cu 
cite 12 sau chiar 14 miezuri. în 
greutate de peste 1 500 kg, care odi
nioară se importau.

Gheorqhe ISPAȘO1U 
tehnician, Rîmnicu Vîlcea

• IAȘI. „Laudă patriei socia
liste" — a fost intitulat specta
colul ds muzică și poezie sus
ținut in cinstea alegerilor de la 
9 martie de cenaclul de creație 
și interpretare „Lupta cu iner
ția" de la Combinatul de utilaj 
greu din Iași. Au fost prezen
tate cintece și versuri dedicate 
patriei și partidului și au fost 
lansate plachete cu versuri ale 
membrilor cenaclului. Studenții 
anului III, secția pictură a con
servatorului „George Enescu" din 
Iași au deschis, la sala „Roton
da" de la Institutul de medici
nă și farmacie, în cinstea ale

gerilor, o expoziție de reprodu
ceri după capodopere ale artei 
românești. Unul din acești stu- 
denți, Grigore Bejenaru, a des
chis separat, la galeriile „Cro
nica", expoziția intitulată „Două 
lumi". (M. Corcaci).

• CLUJ. La muzeul'etnogra
fic al Transilvaniei a avut Ioc o 
consfătuire pe tema „Tradiție și 
inovație în arta spectacolului", 
la care au participat instructori 
amatori ai formațiilor de dan
suri, creatori populari, muzeo
grafi, activiști culturali. Au fost 
susținute comunicări despre au
tenticitatea portului popular,

relația spectacol-tradlție folclo
rică. în încheiere, participanții 
la consfătuire au participat la 
un concert susținut de formația 
„Someșul" Cluj-Napoca. al ca
sei municipale de cultură. (AI. 
Mureșan).

O TULCEA. Consiliul muni
cipal de educație politică și cul
tură socialistă Tulcea a organi
zat o „Săptămînă politică și cul
turală". Cu acest prilej, în uni
tățile economice tulcene, în 
școli, la casele de cultură ale 
sindicatului și tineretului, în. li
brării și în cinematografe au avut 
loc zeci de manifestări politico-

Pe scurt,
• Realizări edllitar-gospodărești. 

în comuna Cornu-Prahova s-au 
construit, in ultimii ani. un cămin 
cultural, noi săli de clasă, un maga
zin universal, un restaurant, o cen
trală termică, s-au asfaltat drumu
rile comunale și s-au amenajat 
trotuarele. în acest an vor fi date 
în folosință două blocuri de locuin
țe, un dispensar medical si un nou 
local. In care va funcționa pasta. 
(Gogu Chițulescu, pensionar, co
muna Comu, județul Prahova).

• Să plantăm cît mai multi duzi 
și tei I Merg deseori in locurile na-

din scrisori
tale, satul Zamfirești, comuna Cot- 
meana, din județul Argeș, o zonă 
deluroasă, nepoluată. Pe aici teii si 
duzii sint foarte rari, deși există 
suficiente terenuri, mai ales pe 
marginea șoselelor, pentru a fi 
plantați. în acest sens, cetățenii 
propun să fie sprijiniți mai mult de 
organele silvice județene, in ve
derea obținerii materialului sădi- 
tor. de plantarea si îngrijirea puie- 
ților ocupîndu-se ei, sub îndrumarea 
organelor consiliului popular comu
nal. (Ion Lintescu. strada Făurei 
nr. 1, București).

și comitetele țărănești — in 1945 plă- 
pinde nuclee ale puterii populare — 
s-a ajuns in actuala etapă la sistemul 
larg cuprinzător al organismelor co
lective de conducere din unitățile 
economico-sociale.

încă in anii de început ai puterii 
populare, cind pentru prima oară 
muncitorii preluau funcții de condu
cere in organele și aparatul de stat,

considerabil nivelul de Instruire, de 
cultură, de competență tehnico-științi- 
fică, cind amploarea și complexita
tea sarcinilor făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate solici
tă afirmarea puternică tn toate do
meniile de activitate a spiritului de 
înaltă responsabilitate socială, disci
plină riguroasă, a receptivității la 
nou, este cu atit mal firesc, mai ne-

DE LA CUCERIREA POTERII LA CONDUCEREA 
STATULDIOE CĂTRE ÎNTREGUL POPOR

fn economie, a apărut clar Întreaga 
însemnătate a promovării cadrelor 
muncitorești pentru succesul operei 
de refacere și îhnoire a tării. Tocmai 
spiritul lor revoluționar, abnegația, 
devotamentul față de cauza socialis
mului au constituit unul din factorii 
hotărîtori în înfrângerea greutăților 
imense din acei ani. în condițiile de 
astăzi, cînd clasa muncitoare a deve
nit clasa cea mai numeroasă in so
cietatea noastră, sporindu-și totodată

cesar ca muncitorii să participe 
nemijlocit Ia activitatea de condu
cere. Este tocmai sensul măsurilor 
ce au fost adoptate in ultimii ani 
privind sporirea numărului muncito
rilor In organele colective de condu
cere din toate sferele activității eco
nomico-sociale — nouă și elocventă 
expresie a democratismului real pro
priu societății noastre.

Iar ca o încununare a tuturor 
acestor măsuri și răspunzînd cerin

țelor etapei noi, superioare, In care 
am pășit, apar îmbunătățirile ce au 
fost aduse organizării celui mai larg, 
mai reprezentativ organism politic 
din societatea noastră — Frontul 
Democrației și Unității Socialiste ; 
cadrul politic superior ce a fost creat 
prin constituirea Organizației demo
crației și unității socialiste asigură 
ca toată suflarea tării să participe 
nemijlocit la viața politică, la con
ducerea treburilor obștești.

Democratismul real, profund al 
orînduirii noastre se înfățișează în 
toată plenitudinea sa în actuala des
fășurare a campaniei electorale. Mi
lioanele de cetățeni ai României so
cialiste, animați de sentimentul înal
tei lor responsabilități fată de pre
zentul și viitorul țării, își exercită 
drepturile lor largi democratice, de
semnează candidați! în alegeri, par
ticipă în cadrul întîlnirilor cu aceștia 
la dezbaterea problemelor care pri
vesc dezvoltarea țării in ansamblu, 
ca și a localităților în care trăiesc și 
muncesc, se pregătesc să-și dea votul 
celor mai buni dintre cei mai buni.

Este chezășia că tot ceea ce ne-am 
propus se va realiza, că înfăptuirilor 
de pină acum li se vor adăuga al
tele, și mai însemnate, că națiunea 
noastră va înainta demnă și sigură 
spre viitorul luminos, comunist.

educative șl cultural-artlstice. 
(Neculai Amihulesei).

0 BOTOȘANI. In incinta 
muzeului de Istorie a județului 
s-a deschis o expoziție de tapi

serie cuprinzînd lucrări semnate 
de artista plastică Mariana Io- 
nașcu din București. Tematica 
lucrărilor („Sărbătoare", „Răsă
rit", „Portret omagial Burebis- 
ta“, „Omagiu 2050“ etc.) oma
giază apropiatele alegeri de de- 
putați de la 9 martie, precum

și aniversarea a 2 050 de ani de 
la constituirea primului stat dac 
centralizat și independent con
dus de Burebista. (C. Ailenei).

® CONSTANȚA. în cartierul 
Poporului a fost inaugurat zile
le acestea localul unei noi șî 
moderne biblioteci publice. Ea 
cuprinde o sală pentru împru
mut, care oferă cititorilor 10 000 
de volume, o sală de lectură, 
care dispune de 5 000 de publi
cații, iar la etaj o sală de 200 
locuri pentru manifestări cultu
rale. La construcția bibliotecii, 
cetățenii din cartier In frunte cu 
deputății au organizat numeroa

se acțiuni de muncă j ‘triotlcă. 
(George Mihăescu).

® DÎMBOVIȚA. La Casa de 
cultură a sindicatelor din Tîrgo- 
viște a avut loc vernisajul ex
poziției de pictură „Oameni și 
schele în orașul meu", în cadrul 
căreia expun lucrări inspirate 
din realitățile economico-sociale 
ale municipiului artiști plastici 
de la întreprinderea de utilaj 
petrolier, Combinatul de oteluri 
speciale și Casa sindicatelor. 
(Gh. Manea).
• ARAD. Organizată In ca

drul celei de-a treia ediții a 
Festivalului național „Cîntarea

României", „Parada portului 
popular german", desfășurată în 
comuna Vladimirescu, a cuprins 
o inedită trecere în revistă a 
frumosului port popular german 
din Neudorf, Zăbrani, Fintinele, 
Vladimirescu și Lenauheim, un 
excelent program de muzică de 
fanfară, cintece și versuri închi
nate patriei și partidului, vieții 
și muncii înfrățite. In cinstea 
apropiatelor alegeri de deputați 
de la 9 martie, la sala „Alfa" 
din Arad, s-a deschis ekpoziția 
de artă plastică cu tema „Figu
ra omului în arta plastică ară
deană". (Mircea Dorgoșan).
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ADUNĂRI CETĂȚENEȘTI
în circumscripțiile electorale pentru Marea Adunare Națională

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru,al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Ilie Verdeț, a primit, luni. în vizită 
protocolară de prezentare, pe Michael

Jovy, noul ambasador al Republicii 
Federale Germania la București.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială. (Agerpres)

TELEGRAMĂ
în întreaga tară continuă să aibă loc 

însuflețite adunări electorale, pre
mergătoare alegerilor de la 9 mar
tie, adunări care prilejuiesc vii ma
nifestări ale unității de monolit a în
tregului popor în jurul Partidu
lui Comunist Român, al secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ale voinței ferme, de 
nestrămutat a clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii de a înfăptui isto
ricele hotărîri ale Congresului al 
XII-lea al P.C.R., Programul elec
toral al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

în această atmosferă însuflețită au 
avut loc adunări în cadrul cărora 
alegătorii s-au întîlnit cu candidați! 
pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională.

în municipiul BUCUREȘTI — 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, în circumscrip
ția electorală nr. 8 Metalurgiei ; 
Elena Nae, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
de partid al sectorului 6, în circum
scripția electorală nr. 17 Drumul Ta
berei ; Tamara Dobrin, membru al 
C.C. al P.C.R., președintele executiv 
al Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, in 
circumscripția electorală nr. 2 Titan; 
Carol Dina, director al întreprinde
rii „23 August“-București, și Virgiliu 
Stere, membru al Comisiei Centrale 
de Revizie, director al întreprinderii 
de mașini-unelte și agregate Bucu
rești, în circumscripția electorală 
nr. 4 Industriilor ; Liliana Corîci, 
director al Combinatului de articole 
tehnice din cauciuc Jilava, si Dumitru 
Nicolaescu, director general al Cen
tralei industriale de prelucrare a 
cauciucului și maselor plastice Bucu
rești, în circumscripția electorală 
nr. 7 Oltenița ; Maria Gheorghe, 
membru al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului de partid al 
sectorului 4, în circumscripția elec
torală nr. 9 Progresul ; Cornelia 
Teodorescu, director general al 
Centralei uleiului, și Oiga Teux 
că, director comercial în Centrala 
de industrializare a laptelui. în cir
cumscripția electorală nr. 12 Feren
tari ; loviț Ioan Popescu, director al 
Institutului de fizică și tehnologia 
aparatelor cu radiații, și Ion Anghel, 
prorector al Universității București, 
în circumscripția electorală nr. 13 
Rahovei ; Marin Ivașcu, membru al 
C.C. al P.C.R., director general al 
Institutului central de fizică Bucu
rești, și Vasile Drăgănescu, cercetător 
principal, secretar al Comitetului de 
partid la Institutul. central de fizică 
București, în circumscripția electo
rală nr. 14 Măgurele ; Ștefan Ștefă- 
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
profesor universitar, decanul Facultă
ții de istorie-filozofie. directorul Insti
tutului de istorie „Nicolae Iorga“, și 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga, profesor 
universitar la Universitatea București, 
în circumscripția electorală nr. 15 Co- 
troceni ; Maria Ciocan, membru al 
C.C. al P.C.R., secretar al Comitetu
lui municipal de partid, în circum
scripția electorală nr. 18 Tudor Vla- 
dimirescu ; Felicia Alexandrina Cor
nea, profesor universitar, șef de ca
tedră la Institutul politehnic din 
București, și Felicia Stoenescu, di
rectorul Centrului de cercetări pentru 
materiale plastice din cadrul 
ICECHIM. In circumscripția electora
lă nr. 19 Militari ; loan Avram, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, în 
circumscripția electorală nr. 22 „Gri- 
vița Roșie" ; Justin Moisescu, pa
triarh al Bisericii Ortodoxe Române, 
în circumscripția electorală nr. 27 
„Alexandru Sahia" ; Constantin Fli- 
tan, director în Ministerul Afacerilor 
Externe, președintele Asociației ju
riștilor. și Dumitru Apostoiu, preșe
dintele Tribunalului municipal Bucu
rești. în circumscripția electo
rală nr. 28 Tei ; Vasile Fica, 
profesor universitar la Institutul 
de medicină și farmacie, și , Ion 
Alexandru Oproiu, directorul Spi
talului Fundeni, în circumscripția 
electorală nr. 29 Colentina ; Rozalia 
Speteanu, director la întreprinderea 
„Miraj", și Georgeta Ionică, director 
Ia întreprinderea „Suveica" din 
București, în circumscripția electo
rală nr. 30 Obor.

în județul ALBA — Ana Hațegan, 
secretar al Comitetului de partid al 
C.A.P. Cugir, Maria Hermezan, se
cretar al Comitetului de partid al 
C.A.P. Vințu de Jos, și Ana Ghibu, 
secretar al organizației de partid de 
la C.A.P. Pianu de Sus, în circum
scripția electorală nr. 2 Sebeș ; Ni- 
codim Roșea, membru al C.C. al 
P.C.R., director la întreprinderea 
metalurgică Cugir, și Nicolae Sîrb, 
director tehnic la întreprinderea me
talurgică Cugir, în circumscripția 
electorală nr. 3 Cugir ; Nicolae Hur- 
bean, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid, în circumscripția 
electorală nr. 4 Cîmpeni ; Lucia Bog
dan, directorul Liceului de metalur
gie din Alba Iulia, Maria Romițan, 
director adjunct la Liceul Ocna Mu
reș, și Maria Chițan, directorul Li
ceului agroindustrial Aiud, în cir
cumscripția electorală nr. 6 Ocna 
Mureș.

în județul ARAD — Nicolae Con
stantin, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, în circumscripția electorală 
nr. 3 Arad-Sud ; Ion Galea, preșe
dintele Consiliului unic agroindustrial 
de stat și cooperatist Sînleani, Gheor
ghe Trine, președintele Consiliului 
unic agroindustrial de stat și coope
ratist Gheoroc, și Adrian Călaj, pre
ședintele Consiliului unic agroindus
trial de stat și cooperatist Săvîrșin, 
în circumscripția electorală nr. 4 
Pecica; Nicolae Iosif, membru al 
C.C. al P.C.R., directorul întreprin
derii de vagoane Arad, Maria Rujan, 
inginer-șef la întreprinderea textilă 
Arad, și loan Blăgăilă, membru al 
Comisiei Centrale de Revizie, direc
torul întreprinderii de strunguri din 
Arad, in circumscripția electorală 
nr'. 5 Chișineu-Criș.

în județul ARGEȘ — Simion Să- 
punaru, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., directorul general al Centra
lei industriale de autoturisme, și 
Mircea Sfetcovici, membru al Comi
tetului municipal de partid, directo
rul întreprinderii „Textila" din Pi
tești, in circumscripția electorală nr. 
3 Pitești-Est; Victor Naghi, membru 
al C.C. al P.C.R., directorul între
prinderii mecanice „Muscel", și 
Gheorghe Dobre, director la Combi
natul de lianți Cimpulung-Muscel, in 
circumscripția electorală nr. 4 Cîmpu- 
lung-Muscel ; Ilariu Isac, directorul 
Trustului de cercetări și producție 
pomicolă Mărăcineni, și Cornelia 
Parnia, cercetător științific la Trus
tul de cercetări și producție pomico
lă Mărăcineni, in circumscripția elec

torală nr. 8 Stîlpeni ; Valeriu Dumi- 
trică, director la S.M.A. Teiu Argeș, 
și Ion Rizea, director la S.M.A. Dom- 
nești-Argeș, în circumscripția electo
rală nr. 11 Izvoru.

în județul BACAU — Florența 
Seica, vicepreședinte al Comitetului 
județean al Organizațiilor Democra
ției și Unității Socialiste, tehnician la 
întreprinderea de confecții din Bacău, 
Maria Atanasiu, membru al Comite
tului Organizației Democrației și Uni
tății Socialiste pe întreprindere, lă
cătuș la întreprinderea metalurgică 
Bacău, și Maria Dorobanțu, membru 
al Biroului Comitetului județean al 
Organizațiilor Democrației și Unității 
Socialiste, strungar la întreprinderea 
metalurgică Bacău, în circumscripția 
electorală nr. 2 Bacău-Nord ; Vasile 
Vîlcu, președintele Comisiei Cen
trale de Revizie a P.C.R., în cir
cumscripția electorală nr. 5 Podu 
Turcului ; Zamfir Stancu, membru al 
C.C. al P.C.R., directorul Combinatu
lui petrochimic Borzești, și Ion Ma
nea, directorul Rafinăriei Dărmănești, 
în circumscripția electorală nr. 7 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" ; Con
stanța Semeniuc, secretarul Comite
tului de partid din comuna Tîrgu 
Trotuș, și Margareta Orban, secreta
rul Comitetului de partid din comuna 
Cașin, în circumscripția electorală 
nr. 8 Tîrgu Ocna; Gheorghe Geor- 

,gescu, secretar al Comitetului de 
partid, președintele Consiliului oa
menilor muncii la Trustul de pe
trol Moinești, Octavian Neculai 
Jicău, secretarul Comitetului de 
partid, președintele Consiliului . oa
menilor muncii la Schela de foraj 
Zemeș, Trustul petrolului Moinești, 
și Eugen Sandu, secretarul Comitetu
lui de partid la Schela de extracție 
Modîrzău, Trustul petrolului Moi
nești, în circumscripția electorală nr. 
10 Moinești.

în județul BIHOR — Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C . al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului Interior, în circumscripția 
electorală nr. 2 Oradea-Est ; Eva 
Feder, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretar al Comitetului ju
dețean de partid, în circumscripția 
electorală nr. 4 Tileagd ; Laszlo Papp, 
episcop al Eparhiei • Reformate din 
Oradea, în circumscripția electorală 
nr. 5 Săcuieni ; Magdalena Filipaș, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-ad- 
junct al ministrului industriei ușoa
re, în circumscripția electorală nr. 6 
Marghita ; general-locotenent Iulian 
Topliceanu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., comandant de armată, în 
circumscripția electorală nr. 9 Beiuș ; 
Maria Bodea, președintele C.A.P. 
Cefa, Ana Bara, președintele C.A.P. 
Nojorig, și Iuliana Bodea, președin
tele C.A.P. Oșorhei, în circumscrip
ția electorală nr. 11 Sînmartin.

în județul BOTOȘANI — Georgeta 
Podaru, membru al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comitetului die partid, 
președintele Consiliului oamenilor 
muncii, controlor tehnic de calitate la 
întreprinderea textilă „Moldova", din 
Botoșani, și Elena Pantea, secretar 
al Comitetului de partid pe schim
bul C-țesătorie, la întreprinderea 
textilă „Moldova" din Botoșani, în 
circumscripția 1 Botoșani-Nord.

în județul BRAȘOV — Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., în circumscripția electorală 
nr. 5 Brașov — Steagul roșu; Ana 
Ciurea, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., directorul întreprinderii de 
stofe din Brașov, Maria Georgescu, 
directorul întreprinderii de tricotaje 
din Brașov, șl Elena Arghișanu, in
giner șef la întreprinderea de trico
taje din Brașov, în circumscripția 
electorală nr. 4 Brașov-Saturn.

în județul BRAILA — Ion Catri- 
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid, in circumscripția 
electorală nr. 2 Brăila-Vest ; Ioana 
Zainea, președintele C.A.P. Movila 
Miresii, și Neaga Voiculeț, președin
tele C.A.P. Gemenele, în circum
scripția electorală nr. 5 Ianca.

în județul BUZĂU — Stela Chio- 
veanu, prim-secretar al Comitetului 
județean Buzău al U.T.C., și Ioana 
Anghel, secretar pentru problemele 
tineretului sătesc al Comitetului ju
dețean Buzău al U.T.C., în circum
scripția electorală nr. 4 Balta Albă î 
Silviu Curticeanu, membru al C.C. 
al P.C.R., secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat, în circumscripția 
electorală nr. 5 Pogoanele.

în județul CARAȘ SEVERIN — 
Gheorghe Potoceanu, secretar al Co
mitetului de partid al întreprinderii 
miniere Bocșa, Erou al Muncii So
cialiste, și David Brinzei, membru 
al Comitetului județean de partid, 
directorul întreprinderii miniere 
Bocșa, în circumscripția electorală 
nr. 3 Bocșa ; Nicolae Bușui, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean de partid, în 
circumscripția electorală nr. 6 Ora- 
vița.

în județul CLUJ — Ștefan Mocuța, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid, in circumscripția electora
lă nr. 6 Turda; Ecaterina Moldovan, 
membru al Comitetului municipal 
de partid Cluj-Napoca, croitorea
să la întreprinderea de confecții 
„Flacăra", și Maria Bodoki, mem
bru al Comitetului municipal de 
partid Cluj-Napoca, muncitoare con- 
fecționeră la întreprinderea de tri
cotaje „Someșul", în circumscrip
ția electorală nr. 2 Cluj-Napo
ca — Mărăști ; Dumitru Radu Po
pescu, membru al C.C. al P.C.R., 
redactor-șef la revista „Tribuna", și 
Vasile Rebreanu, director la Stu
dioul de radio Cluj-Napoca, în cir
cumscripția electorală nr. 4 Mă- 
nă.ștur ; Grigorescu Gligor Urs, di
rectorul Combinatului metalurgic din 
Cimpia Turzii, Nicolae Giurgiu, in
giner-șef la Uzina II a Combi
natului metalurgic din Cimpia Turzii, 
și Gheorghe Giurgiu, director la 
Uzina de laminate a Combina
tului metalurgic din Cimpia Tur
zii. în circumscripția electorală nr. 7 
Cimpia Turzii ; Iosif Kovacs, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.. pro
rector al Universității Babeș-Bolyai 
din Cluj-Napoca, în circumscripția e- 
lectorală nr. 11 Gherla.

în județul CONSTANȚA — Ion 
Ioniță, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, în circumscripția electorală 
nr. 8 Medgidia ; Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean de partid. în 
circumscripția electorală nr. 3 Con
stanța — Nord-Est ; Elena Vlăduc, 
director la întreprinderea de lină 
„Integrata" din Constanța, și Eca
terina Tiribegea, secretarul Comi
tetului de partid, președintele Consi-

liului oamenilor muncii de la între
prinderea de producere și valorificare 
a produselor din legume și fructe 
Constanța, în circumscripția electo
rală nr. 4 Constanța-Sud-Vest.

în județul COVASNA — loan Dra- 
goș, prim-vicepreședinte al Comite
tului Executiv al Consiliului popular 
județean, în circumscripția electora
lă nr. 3 întorsura Buzăului; Irina 
Szabo, secretarul comitetului de par
tid, președintele Consiliului oameni
lor muncii de la întreprinderea texti
lă „Oltul" din Sfîntu Gheorghe, și 
Rozalia Tana, președintele Comitetu- 

.. lui sindicatului de la întreprinderea 
textilă „Oltul" din Sfîntu Gheorghe, 
în circumscripția electorală nr. 4 Ba- 
raolt.

în județul DÎMBOVIȚA — Elena 
Dănciulescu, secretar al Comitetului 
de partid, președintele Consiliului 
oamenilor muncii de la întreprinde
rea de utilaj chimic Găești. și Tra
ian Novolan, director la între
prinderea de frigidere Găești, în cir
cumscripția electorală nr. 4 Găești.

în județul DOLJ — Constantin 
Cîrțu, directorul S.M.A. Plenița, Ion 
Barbu, directorul S.M.A. Plopșor, și 
Eugen Sandu, directorul S.M.A. Pre- 
dești, în circumscripția electorală 
nr. 7 Plenița.

în județul GALAȚI — Gheorghița 
Sloichițescu, directorul întreprinde
rii textile din Galați, și Silvia Cojo- 
cariu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., directorul întreprinderii co
merciale de stat pentru mărfuri in
dustriale, în circumscripția electorală 
nr. 1 Galați-Est ; Paraschiv Benescu, 
membru al C.C. al P.C.R.. prim-se
cretar al Comitetului județean de 
partid, în circumscripția electorală 
nr. 7 Pechea ; contraamiral loan 
Mușat, membru al C.C. al P.C.R., co
mandantul Marinei Militare. în cir
cumscripția electorală nr. 8 Liești ; 
Adela Vasilican, membru al Comite
tului județean al Organizațiilor De
mocrației și Unității Socialiste, șef 
de lucrări la Universitatea din Ga
lați, Maria Boiciuc, președintele Co
mitetului județean al Organizațiilor 
Democrației și Unității Socialiste, șef 
de secție la Spitalul județean, și 
Cornelia Epure, membru în Biroul 
Comitetului județean al Organizații
lor Democrației și Unității Socialiste, 
inginer la Institutul de proiectări și 
cercetări — acoperiri metalice. în cir
cumscripția electorală nr. 9 Tirgu 
Bujor ; Petre Ene, director general 
al Direcției generale județene pentru 
agricultură și industrie alimentară 
Galați, și Gheorghe Savin, directorul 
trustului județean S.M.A., în circum
scripția electorală nr. 10 Corod.

în județul GOR.I — Victoria Șerban, 
membru al Biroului Comitetului de 
partid, laborantă la întreprinderea 
„Electrocentrale" Rovinari. Vasile 
Draica, secretar al Comitetului de 
partid, președintele Consiliului oa
menilor muncii, maistru la întreprin
derea „Electrocentrale" Rovinari, și 
Emilian Dicu, secretar al Comitetului 
de partid de la Platforma industrială 
Turceni, în circumscripția electorală 
nr. 5 Turceni.

în județul HARGHITA — Szasz, 
: Iosif, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid, în circumscripția electo
rală nr. 1 Miercurea Ciuc — Nord ; 
Ștefan Korodi, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., secretar al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., în circum
scripția electorală nr. 6 Cristuru 
Secuiesc.

în județul HUNEDOARA — Dl- 
dona Horia, președintele Comitetu
lui județean al Organizațiilor Demo
crației și Unității Socialiste, inginer 
principal la Institutul de cercetări 
și proiectări miniere, și Eleonora 
Picu, membru al Comitetului pe 
instituție al Organizațiilor Democra
ției și Unității Socialiste, profesor 
la Liceul „Decebal" din Deva, în .cir
cumscripția electorală 
Vest ; Elena Brîndușa, 
Comitetului de partid, 
Consiliului oamenilor 
întreprinderea „Vidra" , .
Zamfira Huța, secretar al organiza
ției de partid nr. 6 la întreprinderea 
chimică Orăștie, în circumscripția 
electorală nr. 8 Orăștie.

în județul IALOMIȚA — Nicuiina 
Moraru, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., președintele Uniunii jude
țene a cooperativelor agricole de 
producție, în circumscripția electo
rală nr. 6 Lehliu-Gară.

în județul IAȘI — Petru Enache, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid, în circumscripția 
electorală nr. '3 Iași-Socola ; Mircea 
Radu Iacoban, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., scriitor, directorul 
Teatrului Național din Iași, și Dan 
Hatmanu, profesor universitar la Fa
cultatea de muzică și arte plastice a 
Conservatorului din Iași, în circum
scripția electorală nr. 8 Hirlău ; 
Lidia Orădean, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., secretar de stat la 
Ministerul Sănătății, în circumscrip
ția electorală nr. 12 Țibănești.

în județul ILFOV — Angelo Mi- 
culescu, membru al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, în circumscripția electorală 
nr. 11 Fundulea ; Marin Enache, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., în circum
scripția electorală nr. 3 Urziceni ; 
Vasile Mușat, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean de partid, în circumscripția 
electorală nr. 4 Buftea ; Gheorghe 
Roșu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., președintele Centrocoop, în 
circumscripția electorală nr. 5 Fră
țești ; Ion Popescu-Puțuri, membru 
al C.C. al P.C.R., directorul Institu
tului de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lîngă C.C. al P.C.R., în 
circumscripția electorală nr. 6 Călu- 
găreni ; Ana Constantin, președin
tele C.A.P. Ulmi, și Ecaterina Va
sile, președintele C.A.P. Mihăilești, 
în circumscripția electorală, nr. 7 
Ghimpați ; Virgil Teodorescu, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, membru al Comisiei Centrale 
de Revizie, în circumscripția elec
torală nr. 9 Snagov ; Ion Vermeșan, 
directorul I.A.S. Urziceni, și Nicolae 
Barbu, directorul I.A.S. „Avicola"- 
Crevedia, în circumscripția electora
lă nr. 10 Afumați ; Tiberiu Mureșan, 
membru al Comisiei Centrale de 
Revizie, rectorul Institutului Agro
nomic București, și Costică BărbU- 
lescu, profesor universitar la Institu
tul agronomic București, in circum
scripția electorală nr. 12 Budești ; 
Florian Cenciu, directorul S.M.A. 
Hotarele, și Florea Ciolpan, directo
rul S.M.A. Ulmeni. in circumscripția 
electorală nr. 13 Hotarele.

în județul MARAMUREȘ — Vida 
Gheza, membru al C.C. al P.C.R., 
sculptor, în circumscripția electorală 
nr. 1 Baia Mare-Nord ; Iosif Bercia, 
directorul general al Institutului 
central de cercetări pentru industria 
extractivă București, și Petre Marius

nr. 2 Deva- 
secretar al 
președintele 
muncii la 

— Orăștie, și

Visarion, director adjunct științific 
i la Institutul de geologie și geofizică 

București, în circumscripția electo
rală nr. 4 Tîrgu Lăpuș ; Victoria 
Stan, secretar al Comitetului de 
partid, președintele Consiliului oa
menilor muncii, maistru la întreprin
derea de tricotaje — unitatea din Si- 
ghetu Marmației, și Valeria Pop, se
cretar al unei organizații de bază de 
partid, maistru la întreprinderea 
de tricotaje — unitatea din Si- 
ghetu Marmației, în circumscripția 
electorală nr. 6 Sighetu Marmației ; 
Gheorghe Pop, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean de partid, în circumscripția 
electorală nr. 8 Borșa.

în județul MEHEDINȚI — Vasile 
Pungan, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale, în 
circumscripția electorală nr. 4 Vînju 
Mare.

în județul MUREȘ — Gyorgy Pi- 
roska, secretar al Comitetului jude
țean 
ției ... ___... ___
tru la întreprinderea 
rie 
Barna 
tetului județean al Organizațiilor De
mocrației și Unității Socialiste, mais
tru la întreprinderea de prelucrare a 
lemnului „23 August" din Tîrgu Mu- 

. reș, și Ineze Edith, membru al Co
mitetului municipal al Organizațiilor 
Democrației și Unității Socialiste, 
muncitoare la întreprinderea de pie
lărie și mănuși din Tîrgu Mureș, în 
circumscripția electorală nr. 1 Tîrgu 
Mureș-Vest ; Ileana Cherebețiu, pre
ședintele Consiliului unic agroin
dustrial de stat și cooperatist Tîrgu 
Mureș, și Aurica Moldovan, pre
ședintele Consiliului unic agroindus
trial de stat și cooperatist Ungheni, 
în circumscripția electorală nr. 2 
Tîrgu Mureș-Nord ; Ioan Viorel Cer- 
ghizan, membru al Comisiei Centrale 
de Revizie, directorul întreprinderii 
„Electrocentrale" Mureș, și Iacob Olar, 
inginer, șef de secție la întreprinde
rea „Electrocentrale" Iernut, în cir
cumscripția electorală nr. 6 Luduș ; 
Francisc Fodor, membiu supleant al 
C.C. al P.C.R., decan la Institutul de 
medicină și farmacie din Tîrgu Mu
reș, și Olasz Egon, profesor la Insti
tutul de medicină și farmacie din 
Tirgu Mureș, in circumscripția elec
torală nr. 7 Rîciu ; Nicolae Vereș, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului județean de 
partid, în circumscripția electorală 
nr. 8 Reghin.

în județul NEAMȚ — Aurica Vizi
tiu. secretar al Comitetului de par
tid, președintele Consiliului oameni
lor muncii din Combinatul de fire 
sintetice Săvinești, și Elena Toma, 
secretar al Comitetului de partid de 
Ia Fabrica de melană nr. 2 a Com
binatului de fire sintetice Săvinești, 
în circumscripția electorală nr. 3 
Roznov ; Natalia Jipa, membru al 
C.C. al P.C.R., președintele Uniunii 
județene a cooperativelor agricole 
de producție, în circumscripția elec- 

: -torală. nr. 4 Trifești-,;- -__ ‘2.
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Legislativ, in cir
cumscripția electorală nr. 6 Săbăoani.

în județul OLT — Vasile Bărbules- 
cu, membru al C.C. al P.C.R.. preșe
dinte al Consiliului unic agroindus
trial de stat și cooperatist Scorni- 
cești, în circumscripția electorală 
nr. 2 Scornicești ; Paraschiva Stingă, 
membru al Comitetului comunal al 
Organizațiilor Democrației și Unității 
Socialiste, cooperatoare la C.A.P. 
„Nicolae Titulescu", și Floarea Moise, 
membru al Comitetului comunal al 
Organizațiilor Democrației și Unității 
Socialiste, cooperatoare la C.A.P. Ra- 
domirești, în circumscripția electora
lă nr. 4 Drăgănești-Olt ; Maria Ghi- 
țulică, membru al C.C. al P.C.R.. se
cretar al Comitetului județean de 
partid. în circumscripția electorală 
nr. 6 Studina.

în județul PRAHOVA — general
colonel Vasile Milea, membru al C.C. 
al P.C.R.. comandant de armată. în 
circumscripția electorală nr. 4 Ploiești- 
Nord ; Stelian Teodorescu, directorul 
întreprinderii „1 Mai" Ploiești, și 
Constantin Marinescu, Inginer șef 
sectoare calde la întreprinderea „1 
Mai" Ploiești, în circumscripția elec
torală nr. 5 Ploiești-Est ; Cornelia 
Ciorăneanu, secretar al Comitetului 
comunal de partid Drăgănești. și Ana 
Ivașcu, secretar al Comitetului co
munal de partid Dumbrava. în cir
cumscripția electorală nr. 6 Gher- 
ghița ; George Macovescu, membru 
al C.C. al P.C.R., președintele Uniu
nii scriitorilor, în circumscripția e- 
lectorală nr. 11 Vălenii de Munte ; 
Petre Brâncuși, muzicolog, președin
tele Uniunii compozitorilor și muzi
cologilor, rectorul Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu" din București, 
și Marin Constantin, dirijorul coru
lui „Madrigal", în circumscripția e- 
lectorală nr. 13 Urlați.

în județul SATU MARE — Vasilo 
Cădar, membru al C.C. al P.C.R.. di
rector al întreprinderii „Unio" Satu 
Mare, și Mihai Cherteș, director la 
întreprinderea „23 August" din Satu 
Mare, în circumscripția electorală nr. 
1 Satu Mare-Sud ; loan Feriș, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean de partid, in

al Organizațiilor Democra- 
și Unității Socialiste, mais- 

. de pielă-
și mănuși din Tîrgu Mureș, 

Otilia, membru al Comi-

(Urmare din pag. I)

ț

circumscripția electorală nr. 3 Cărei; 
Maria Pop, secretar al Comitetului 
de partid de la întreprinderea „Inte
grata" din Negrești — <3aș. și Maria 
Berinde, secretar de organizație de 
partid, ajutor de maistru la între
prinderea „Integrata" din Negrești — 
Oaș, în circumscripția electorală nr. 
4 Negrești — Oaș.

în județul SIBIU — Miron Ncgrilă, 
membru al C.C. al P.C.R.. directorul 
întreprinderii „Independenta" din 
Sibiu, și Lucică Aurel Ocoș, directo
rul întreprinderii „Balanța" din Sibiu, 
iii circumscripția electorală nr. 1 
Sibiu-Sud ; Vasile Bărbuleț, mem
bru al C.C, al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean de partid, in 
circumscripția electorală nr. 4 
Miercurea Sibiului ; Letiția Stănilă, 
membru al C.C. al P.C.R., director la 
întreprinderea „Tîrnava" din Mediaș, 
și Irina Aldea, secretar al Comitetu
lui de partid, președintele Consiliu
lui oamenilor muncii de la între
prinderea „Tîrnava" din Mediaș, în 
circumscripția electorală nr. 5 Mediaș, 

în județul TELEORMAN — Marin 
Vasile, secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție. în circumscripția electo
rală nr. 9 Zimnicea ; Elena Gâdea, 
vicepreședinte - al Comitetului județean 
al Organizațiilor Democrației si Uni
tății Socialiste, medic specialist la 
Spitalul județean, Cornelia Nicolescu, 
membru al Biroului Comitetului ju
dețean al Organizațiilor Democrației 
și Unității Socialiste, medic la Spitalul 
din Alexandria, și Violeta Iuliana 
Marinescu, membru al Comitetului 
județean al Organizațiilor Democra
ției și Unității Socialiste, medic la 
policlinica din Alexandria, în circum
scripția electorală nr. 1 Alexandria; 
Emilian Mihăilescu, director general 
la Direcția generală agricolă jude
țeană, și Marin Nedea, membru al 
C.C. al P.C.R., directorul S.M.A. și 
președintele C.A.P. Purani. în cir
cumscripția electorală nr. 2 Drăgă- TlpcH — VId

în județul TIMIȘ — Petre Dănică, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar • al Comitetului jude
țean de partid, în circumscripția 
electorală nr. 4 Timișoara Sud-Vest ; 
Marin Tănase, directorul întreprin
derii „Electromotor" din Timișoara, 
și Ioniță Livius Traian Bagiu, direc
torul întreprinderii mecanice din 
Timișoara, în circumscripția elec
torală nr. 1 Timișoara — Nord-Est ; 
loan Anton, membru al C.C. al P.C.R., 
rectorul Institutului politehnic din 
Timișoara, și Traian Lorin Sălăgean, 
director la Institutul de sudură din 
Timișoara, în circumscripția electo
rală nr. 3 Timișoara — Sud ; Ioana 
Cristurianu, directorul Filaturii de 
mătase naturală din Lugoj, și Ileana 
Tașcău, inginer șef la întreprinderea 
de produse ceramice din Lugoj, în 
circumscripția electorală nr. 6 Lugoj; 
Marioara Siminuc, secretar al Comi
tetului de partid, primarul comunei 
Giarmata, și Letiția Florișan, secre- 

___ _______ tar al Comitetului de partid, prima- 
lon Ceterchi, rul comunei Mașloc, în circumscrip-

ția electorală nr. 10 Orțișoara ; 
Eugen Proca, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., ministrul sănătății, 
în circumscripția electorală nr. 12 
Făget.

în județul TULCEA —Cristian Bo
iangiu, membru al Comitetului ju
dețean de partid, directorul Combi
natului metalurgic Tulcea, șl Dumi
tru Anghel, membru al Biroului 
Comitetului municipal de partid, di
rectorul Șantierului naval Tulcea, 
în circumscripția electorală nr. 1 
Tulcea.

în județul VASLUI — Gheorghe 
Cilibiu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid, în circumscripția 
electorală nr. 3 Negrești ; Cornel 
Onescu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
pentru problemele consiliilor popu
lare, în circumscripția electorală nr. 
7 Murgeni.

în județul VÎLCEA — Rodica Nî- 
cula, secretar al Comitetului de 
partid, muncitor cizmar la întreprin
derea de piele și încălțăminte „Vîl- 
ceana", Ioana Antonescu, membru 
al Comitetului de partid pe între
prindere, maistru confecții în piele 
la întreprinderea piele și încălță
minte „Vîlceana", și Eugenia Tomes- 
cu, membru al comitetului de partid 
pe întreprindere, maistru confecții 
încălțăminte la întreprinderea de 
piele și încălțăminte „Vîlceana", în 
circumscripția electorală nr. 5 Lă- 
dești ; Ioan Aslan, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., directorul. I.A.S. 
Drăgășani, și Nicolae Ciocîrlan, se
cretarul comitetului de partid, sub- 
inginer viticol la I.A.S. Drăgășani, 
în circumscripția electorală nr. 7 
Drăgășani.

în județul VRANCEA — Ion 
Iliescu, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Național al 
Apelor, in circumscripția electorală 
nr. 2 Odobești ; Lucia Aghiroiu, 
președintele C.A.P. Cîrligele, Ion 
Davidoiu, președintele C.A.P. Tîm- 
boiești, și Dumitru Cliza, președin
tele Asociației economice intercoope- 
ratlste viticole Cotești, in circum
scripția electorală nr. 6 Gugești.

(Agerpres)

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 
tru al guvernului, a transmis o tele
gramă primului ministru al Canadei, 
Pierre Elliott Trudeau, cu prilejul

preluării funcției,. în care sînt adre
sate calde felicitări și cele mai buna 
urări de succes in noua activitate.

Cronica
Luni dimineață, tovarășul Gheor

ghe Oprea. prim-viceprim-ministru 
al guvernului, a primit pe Rudi 
Georgi, ministrul construcțiilor de 
mașini-unelte și prelucrătoare al Re
publicii Democrate Germane, care 
face o vizită în țara noastră.

în timpul convorbirii, au fost a- 
bordate probleme legate de dezvol
tarea colaborării și cooperării econo
mice dintre România și R.D. Ger
mană. în spiritul înțelegerilor conve
nite de tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker, și au fost stabili
te măsuri concrete de intensificare a 
conlucrării dintre cele două țări în 
domeniul industriei construcțiilor de 
mașini-unelte și prelucrătoare.

La convorbiri a participat Ion 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

A fost de față Siegfried Bock, am
basadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

★
Cu prilejul aniversării Zilei Națio

nale a Marocului, ambasadorul aces
tei țări la 
Boumahdi, a 
cepție.

București, Boubker 
oferit, luni seara, o re-

zilei
Au luat parte Ion Ioniță, viceprim- 

ministru al guvernului, Maxim Ber- 
ghianu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Alexandru Mărgăritescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperării. 
Economice Internaționale, Gheorghe 
Dolgu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, personalități ale vieții 
noastre politice,-economice și cultu
rale, ofițeri superiori, ziariști.

Au participat șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră.

(Agerpres)

Precizare
în „Normele obligatorii pri

vind densitățile de realizat la 
culturile agricole care se însă-, 
mințează in primăvara anului 
1980", date publicității in ziua 
de 2 martie a.c., densitățile la 
culturile prăsitoare sînt expri
mate în număr de boabe și de 
plante la hectar.

Știri sportive
Institutului de farmacie 
începe, astăzi cea de-a 

turneu

• în Aula 
din Capitală ____  ____ .
19-a ediție a tradiționalului _____
internațional de șah al României, la 
care sînt prezenți 16 jucători din 7 
țări.

Runda inaugurală se va desfășura 
cu începere de la ora 16,00.

® în concursul international de 
natație de la Praga. înotătorul român 
Mihai Mandache a stabilit două noi 
recorduri naționale în probele de 
100 m spate—1’00”9/10 și 200 m spa
te — 2’09”3/10.

© ADRIAN PROTEASA 
RECORD NAȚIONAL. La 
natele europene de atletism 
acoperit de la Sindelfingen . ____
o frumoasă comportare a avut atle
tul român Adrian Proteasa, care a 
cucerit medalia de bronz în proba

— NOU 
campio

ne teren 
(R.F.G.),

de săritură în înălțime cu un rezul
tat excepțional, de 2,29 m (nou re
cord național). în această probă, 
medalia de aur a fost cucerită de 
Detmar Mogenburg (R. F. Germania) 
cu 2,31 m, urmat de polonezul Jacek 
Wzsola — 
cercare).

O Proba 
trambulină 
internațional de natație 
via s-a încheiat cu victoria sportivei 
românce Ruxandra Hocioată. care a 
totalizat 612,85 puncte.

® în cadrul concursului internațio
nal pentru juniori desfășurat pe te
ren acoperit la Sofia, atletul român 
Sorin Matei a cîștigat proba de sări
tură în înălțime, cu rezultatul da 
2,16 m.

2,29 m (din

feminină de 
din cadrul

prima în-

sărituri de la 
concursului 

de la Varșo-

A apărut broșura: „Admiterea în învățămîntul 
superior - 19S0“

A apărut ediția 1980 a broșurii 
„Admiterea în învățămîntul supe
rior". Elaborată de Ministerul Educa
ției și învățămîntului, broșura pre
zintă rețeaua instituțiilor de invăță- 
mînt superior din, cele 19 centre uni-

. versitare ale tării, normele de or
ganizare și desfășurare 
lui.

Broșura a fost editată într-un tiraj 
. de 200 000 exemplare.,.., .....

. ,1 ,i'. ■ (Agerpres)

a concursu

ri

PETRE GROSU ■ ENEA GRAPINI
în ziua de I martie 1980 a încetat 

din viață tovarășul Petre Grosu, 
vechi militant al Partidului Comunist 
Român.

Născut la 13 februarie 1900, la Chi- 
șinău, într-o familie de muncitori, 
Petre Grosu a cunoscut de tînăr, ca 
ucenic și apoi ca muncitor, exploata
rea capitalistă. S-a înrolat de timpu
riu în mișcarea muncitorească, a 
participat la greve și alte acțiuni re
voluționare ale clasei muncitoare, a 
activat în cadrul sindicatelor. A fost 
membru al Partidului Comunist Ro
mân, de la constituirea sa în 1921. 
Pentru activitatea sa revoluționară 
a fost urmărit de organele represive 
ale guvernelor burgheze, fiind ares
tat și întemnițat mulți ani la Dofta- 
na, precum și in lagărele hitleriste.

După eliberarea patriei de sub do
minația fascistă i s-au încredințat 
sarcini de răspundere pe linie de 
partid, fiind director al Muzeului de 
istorie a Partidului Comunist, a miș
cării revoluționare și democratice din 
România.

Pentru meritele sale deosebite a 
fost distins cu ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

Amintirea lui Petre Grosu, militant 
neînfricat împotriva exploatării, a 
reacțiunii și fascismului, pentru li
bertate socială și națională, pentru 
victoria socialismului în România va 
rămîne veșnic vie în memoria tova
rășilor săi de muncă și luptă.

în ziua de 1 martie 1980, a încetat 
din viață tovarășul Enea Grapini, 
vechi militant al mișcării muncito
rești din România.

Născut la 16 septembrie 1893. în co
muna Sonț, județul Bistrița-Năsăud, 
a cunoscut din fragedă tinerețe asu
prirea socială și națională. A fost 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Social-Democrat. în anii 
1917—1918 a participat activ la lupta 
pentru eliberarea națională și unirea 
Transilvaniei cu România. în Calita
te de membru al Comitetului Națio
nal Central Român și-a adus contri
buția la adoptarea istoricei Declarații 
din 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia.

Din anul 1921 este membru al Par
tidului Comunist Român. în perioada 
interbelică a desfășurat o intensă ac
tivitate de organizare și conducere 
a luptei muncitorilor și țăranilor din 
județul Bistrița-Năsăud împotriva 
exploatării și asupririi capitaliste. 
După 23 August 1944 a activat în con
ducerea Asociației generale a ingi
nerilor.

Pentru meritele sale deosebite i-au 
fost conferite ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

Amintirea sa va rămîne vie in 
memoria celor care l-au cunoscut.

r a
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

8 și 7 martie. In țară : Vreme în ge
neral rece, îndeosebi la începutul in
tervalului. Cerul schimbător va pre
zenta înnorări mai pronunțate in nor-

dul tării, unde precipitațiile, mal ales 
sub formă de ninsoare, vor fi mat 
frecvente. In București : Vreme schim
bătoare. Vor cădea precipitații de scur
tă durată, mal ales sub formă de nin
soare. Vînt moderat cu intensificări tre
cătoare. Temperatura va continua să 
scadă, la începutul intervalului. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 4 Și 
zero grade, iar maximele între plus 1 șl 
plus 5 grade. (Corneliu Pop, meteorolog 
de serviciu).

=X

cîțlva ani pictori, sculptori, graficieni 
români, maghiari, germani, fiecare 
dintre aceștia căutînd să surprindă, 
cu mijloacele sale artistice, frumu
sețile unice ale peisajului românesc. 
Tabăra de creație are înscris pe 
frontispiciul ei. în limbile română și 
maghiară, ceea ce de fapt exprimă a- 
ceastă unire de forte și idealuri ar
tistice : „Prietenia" — „Barătsâg". 
Cuvinte ce ar putea fi foarte bine a- 
șezate pe frontispiciul manifes
tărilor culturale ce au loc acum, in 
pregătirea alegerilor de 
de la 9 martie, manifestări 
participă cu însuflețire 
de oameni de litere, de 
de muzicieni, de actori profesioniști 
și amatori, formate din români, ma
ghiari, germani, sîrbi etc.

Observatori de peste hotare ai a- 
cestui fenomen se arată interesați și, 
deseori, au cuvinte de adîncă admi
rație pentru modul in care în Româ
nia, au'fost asigurate condiții înflo
ririi necontenite a culturii naționale, 
păstrării și dezvoltării, în acest con
text, a identității valorilor spirituale 
ale naționalităților conlocuitoare. „Așa 
ceva nu există decit la Timișoara : 
patru ziare locale în patru limbi ma
terne, pentru patru naționalități", se 
afirmă într-un ziar vest-german 
(„Westfalische Rundschau"). Și, în 
continuare : „Modelul este unic în 
lume... Români, germani, maghiari și 
sîrbi formează substanța demografi
că a acestei pe cit de vechi, pe atît 
de moderne metropole culturale... Fie-

care din aceste patru naționalități, 
care conviețuiesc pașnic și pe care le 
unește o prietenie creativă, citește 
și se abonează la ziarul local in limba 
maternă".

— Timișoara nu-1 singurul loc din 
România unde naționalitățile conlo
cuitoare au condiții minunate de afir
mare spirituală în limba lor maternă, 
ne spune profesoara Suzana Schill,

teatre șl instituții muzicale funcțio
nează în limbile naționalităților con
locuitoare din România ; peste 3 300 
de unităti școlare au ca limbă de pre
dare o limbă sau alta a naționalită
ților conlocuitoare ; apar 52 publica
ții cu caracter general și 9 publica
ții cultural-artistice în aceste limbi ; 
anual se tipăresc circa 600 de titluri 
de cărți, funcționînd o editură consa-

deputați 
la care 
grupuri 
pictori, membră a consiliului județean Arad 

al oamenilor muncii de naționalitate 
germană. Iată, la Arad, apar, de pil
dă, pe lîngă ziarul în limba română 
și altele două — unul în limba ma
ghiară, celălalt in limba germană. 
Tradițiile culturii naționalităților con
locuitoare au condiții egale de dez
voltare, de afirmare. Parăzile periodi
ce ale cîntecului și portului german, 
reuniunile regulate ale cenaclului li
terar în limba germană, activitatea 
muzeelor germane din județ, între 
care la loc de frunte as numi muzeul 
„Adam Miiller Guttennbrun" — scri
itorul și înflăcăratul luptător numit 
și „prietenul românilor" — activita
tea celor peste 5 000 de artiști ama
tori de naționalitate germană din ju
deț etc., constituie tot atitea argu
mente în sprijinul ideii amintite.

Și nu sînt singurele argumente. 14

crată producției spirituale a naționa
lităților conlocuitoare.

★
— Tovarășă Susana Saivan, sînteți 

secretar al Comitetului județean de 
partid Bistrița-Năsăud și președintele 
Consiliului județean al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste. Acum, 
cînd ne aflăm în plină campanie elec
torală pentru alegerile de deputați de 
la 9 martie, v-am solicita o succintă 
evocare a formelor concrete de ma
nifestare a egalității în drepturi a 
tuturor cetățenilor României socia
liste.

— Mai Intîi și Intîi, este de reținut 
adevărul că toți cetățenii tării, fără 
deosebire de naționalitate, se bucură, 
în egală măsură, de absolut toate 
drepturile sociale atît de lim
pede înfățișate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul F.D.U.S. —

dreptul la muncă și la retribuție po
trivit cantității și calității muncii ; 
dreptul la odihnă și la asigurarea 
materială de boală sau de bătrinete ; 
dreptul de a studia în limba maternă; 
dreptul de a fi reprezentati cores
punzător, indiferent de naționalitate, 
în toate sferele de decizie si condu
cere a societății. De mai bine de 10 
ani funcționează cu bune rezultate, 
în cadrul institution ’ al democrației 
noastre, consiliile c. menilor muncii 
aparținînd naționalităților conlocui
toare

— După opinia dv., care este re
flexul in conștiința cetățenilor atunci 
cind se evocă, în dialogul electoral 
dintre candidați și alegători, aceste 
realități ?

— Bucuria și, deopotrivă, mîndria 
că egalitatea în drepturi a tuturor 
fiilor patriei, unitatea de gînd și ac
țiune, în jurul partidului, al secreta
rului său general, reprezintă o carac
teristică pregnantă a vieții social- 
politice din țara noastră. Generează 
apoi mîndria pentru tot ceea ce am 
înălțat pe pămîntul patriei. prin 
muncă unită și, în egală măsură, res
ponsabilitatea civică 
ce ne propunem să 
spre mai binele tării 
lor ei. Reprezintă 
toate acestea, un legămînt de con
știință ca. la 9 martie, să ne dăm cu 
deplină încredere, in deplină unitate, 
votul nostru candidaților Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

...Un vot pentru înflorirea neconte
nită a României socialiste, patria cu 
cerul liber și senin pentru toti fiii ei.

pentru tot ceea 
facem in viitor 
și al tuturor fii- 
in același timp.
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Vizita ministrului afacerilor
externe al României în Grecia
ATENA 3 (Agerpres). — Ministrul 

afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Ștefan Andrei, care 
efectuează o vizită de lucru la Atena, 
a avut luni convorbiri cu ministrul 
afacerilor externe al Republicii Elene, 
Gheorghios Rallis.

Examinind modul în care se înde
plinesc hotăririle convenite la nivel 
înalt, cu prilejul vizitei efectuate de 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. în. Gre
cia și al vizitei întreprinse in Româ
nia de primul ministru al Republicii 
Elene, Constantin Caramanlis,.cei doi 
miniștri de externe au constatat cu 
satisfacție că .relațiile dintre cele 
două țări și popoare au cunoscut o 
evoluție mereu ascendentă, spre fo
losul celor două națiuni, al păcii și 
cooperării în regiunea Balcanilor, în 
Europa și în lume. Pe această bază, 
ei au analizat împreună modalitățile 
de extindere în continuare, pe mul
tiple planuri, a colaborării bilate
rale româno-elene. în domenii
le politic, economic, tehnico-știin- 
țiflc și cultural, subliniind marea în
semnătate a întilnirilor și convorbiri
lor președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu președintele Constantin Tsatsos, 
precum și cu primul ministru Con
stantin Caramanlis. . . 1
' în spiritul întilnirilor la nivel înalt, 
s-a convenit realizarea în continuare 
de consultări periodice la nivelul 
celor două guverne, precum și. la 
alte niveluri, între cele două minis
tere de externe.

în cadrul schimburilor de vederi 
cu privire la problemele majore ale 
vieții internaționale, cei doi miniștri, 
exprimind îngrijorarea în legătură 
cu agravarea încordării internațio
nale, au subliniat de .comun acord 
necesitatea ca popoarele, oamenii 
politici, forțele înaintate din întrea
ga lume să acționeze în modul cel 
mai hotărit, într-un spirit de înaltă 
responsabilitate, pentru reluarea și 
continuarea politicii de destindere. 
Ei au relevat că această politică tre
buie să se bazeze pe respectarea in
dependenței și suveranității națio
nale, integrității teritoriale, egalității 
depline în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu forța.

în acest cadru, ministrul de ex
terne al Greciei a apreciat contribu
ția României, personal a președin
telui Nicolae Ceaușescu, pentru a se 
pune capăt cursului spre înrăutățirea 
situației internaționale, pentru a se 
face totul ca politica destinderii, 
cooperării și înțelegerii să fie 'salv
gardată și continuată în folosul tu
turor popoarelor.

în cursul discuțiilor, un accent 
deosebit a fost pus pe necesitatea 
dezvoltării 
securității 
De comun 
sitatea ca 
să se țină
crările să fie bine pregătite și să se

cooperării și edificării 
pe continentul european, 
acord, s-a reliefat nece- 

reuniuriea de la ■ Madrid 
la data convenită, ca lu-

desfășoare într-un climat de dialog, 
nu de confruntare, astfel incit rezul
tatele să fie pe măsura așteptărilor 
popoarelor, dind un impuls real efor
turilor îndreptate spre înfăptuirea, 
ca un tot unitar, a Actului final de 
la Helsinki, în vederea trecerii la 
măsuri concrete de încredere și sta
bilitate, de dezangajare militară și 
dezarmare, ca o contribuție la însă
nătoșirea generală a climatului in
ternațional.

în contextul preocupărilor pentru 
edificarea securității pe continentul 
european, cei doi miniștri au eviden
țiat importanta dezvoltării unor rela
ții de bună vecinătate și colaborare 
între țările din Balcani, a transfor
mării Balcanilor intr-o zonă de coo
perare, și pace.

Cei doi miniștri, referindu-se la 
creșterea continuă a cursei înarmări
lor, s-au pronunțat în mod ferm pen
tru ca' echilibrul militar să se reali
zeze nu prin sporirea, ci prin redu
cerea forțelor armate și armamente
lor, a bugetelor militare.

Ei au exprimat,' de asemenea, în
grijorarea față de persistenta unor 
focare de conflict și încordare, la 
care se adaugă noi tensiuni, sub- 
liniind necesitatea ca toate problemele 
litigioase' să fie soluționate exclusiv 
pe. căi pașnice, prin tratative, fără 
recurgerea în vreun fel la folosirea 
forței sau amenințării cu forța. Ei au 
evidențiat importanta pe care o re
prezintă soluționarea globală a con
flictului din' Orientul Mijlociu, cu 
respectarea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian.

De asemenea, ei au relevat impor
tanța reglementării, conflictului din 
Cipru prin negocieri între cele două 
comunități din insulă, care să asigure 
conviețuirea pașnică a acestora, res
pectarea independenței, suveranității 
și nealinierii statului cipriot.

Convorbirile au decurs intr-o at
mosferă cordială, sinceră și deschisă.

Ministrul român al afacerilor ex
terne a transmis ministrului de ex
terne ăl Greciei, Gheorghios Rallis, 
invitația să efectueze o vizită oficială 
în România.’ Invitația a fost accep
tată cu plăcere.

La convorbiri au participat Ion 
Brad, ambasadorul tării noastre la 
Atena, și Midiei Cottakis, ambasado
rul Greciei la București.

Ministrul de externe grec a oferit 
un dejun in cinstea oaspetelui român.

★
Totodată., ministrul, român al afa

cerilor externe s-a întîlnit cu Con
stantin Mitsotakis, ministrul grec al 
coordonării economice. Cu acest pri
lej au fost discutate probleme lega
te de dezvoltarea schimburilor co
merciale și a cooperării în produc
ție între cele două țări, în spiritul 
înțelegerilor stabilite cu ocazia întil- 
nirii dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și Constantin Car 
ramanlis, primul ministru al Greciei.

■ TOKIO 3 (Agerpres). — Ichio Asu
kata, președintele Comitetului Cen
tral Executiv al Partidului Socialist 
.din Japonia, a primit pe tovarășul 
Gheorghe Radulescu, membru al Co
rni tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, din partea tovară- 
icșlae Ceaușescu au fost 
: tin cald salut prietenesc.

șului Ni> 
transmise 
urări de succese partidului in activi
tatea legată de apărarea intereselor 
oamenilor muncii, de promovarea 
unei politici de independentă națio
nală și pace, precum și dorința P.C.R. 
de a dezvolta pe mai departe rapor
turile cu P.S.J., -spre binele celor 
două țări și popoare, în folosul con
lucrării pașnice și destinderii inter
naționale.

Exprimind sincere mulțumiri. Ichio 
Asukata a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu salutări 
cordiale și sentimente de. respect și 
prețuire, urări de succese in toate do
meniile, in activitatea îndreptată 
spre dezvoltarea țării și prosperita
tea poporului român, precum și do
rința de a amplifica relațiile de co
laborare cu P.C.R., în interesul celor 
două popoare, al cauzei progresului 
și. păcii in lume.

în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordială, 
s-a împărtășit din preocupările ac
tuale ale celor două partide, s-a făcut 
un schimb de vederi asupra situației 
internaționale.

geneva Conferință consacrată îndeplinirii convenției 
cu privire ia interzicerea unor arme de exterminare in masă
. GENEVA. 3 (Agerpres). — La 
Palatul Națiunilor Unite din Geneva 
au început, luni, lucrările Conferin
ței pentru examinarea aducerii la 
îndeplinire a Convenției cu privire 
la interzicerea perfecționării pro
ducției și stocării armelor bacterio
logice (biologice) și cu toxine și la 
distrugerea lor. La lucrări participă 
delegații din majoritatea statelor 
părți la convenție, printre care și o 
delegație din România.

Timp de trei săptămtni. partici- 
panții vor analiza modul in care se 
îndeplinesc prevederile din ■ Pream
bul și articolele convenției, urmînd 
să se pună un accent deosebit pe ne
cesitatea continuării negocierilor 
pentru eliminarea și a celorlalte 
arme de distrugere în masă. Un punct

important al agendei de lucru a con
ferinței il va constitui efectuarea 
unui schimb de păreri în legătură 
.cu măsurile ce se impun pentru 
asigurarea accesului larg al tuturor 
statelor la cuceririle în domeniul 
biologiei, pentru utilizarea acestora 
exclusiv in scopuri pașnice.
. în deschiderea conferinței s-a dat 
citire mesajului adresat de secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim. 
Evidențiind faptul că in prezent asis
tăm la o intensificare a cursei înar
mărilor, mesajul subliniază necesi
tatea sporirii eforturilor îndreptate 
spre adoptarea unor măsuri reale și 
eficace de dezarmare și în primul 
rind de dezarmare nucleară.

Președinte al conferinței a fost 
ales Oscar Werno (Norvegia).

După alegerile din Rhodesia
• Astăzi va fi anunțat rezultatul scrutinului • Robert Mugabe 

despre importanța formării unui guvern de coaliție

LONDRA l

ORIENTUL MIJLOCIU
• O rezoluție a Consiliului 
de Securitate • Comunicat 

comun iranco-kuweitian
NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). — 

în Consiliul de Securitate s-au în
cheiat dezbaterile asupra situației din 
teritoriile arabe ocupate de Israel. La 
sfirșitul dezbaterilor, relevă agențiile 
United Press International si France 
Presse, Consiliul de Securitate a a- 
doptat in unanimitate o rezoluție;' ce- 
rind Israelului să pună capăt politicii 
sale de creare de așezări israeliene 
în teritoriile arabe aflate sub ocupa
ția sa din 1967, inclusiv din Ierusalim. 
Totodată, rezoluția cere Israelului să 
treacă la desființarea așezărilor im
plantate pină in prezent în zonele 
ocupate.

Documentul Consiliului de Securita
te declară că politica practicată de • 
Israel in teritoriile arabe ocupate 
ilegal • contravine prevederilor con
vențiilor internaționale și ..constituie 
o obstrucție grâvă pentru realizarea 
unei păci globale, juste și durabile in 
Orientul Mijlociu".

KUWEIT 3 (Agerpres). — în Co
municatul comun dat publicității la 
sfirșitul vizitei președintelui Franței, 
Valery Giscard d’Estaing, in Kuweit, 
se arată că cele două țări au conve
nit că „stabilirea unei păci drepte și 
durabile în regiune necesită îndeo
sebi retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate în 1967 și recu
noașterea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian".'

Cei doi șefi de stat au convenit 
asupra „necesității menținerii re
giunii Golfului in afara conflictelor 
care amenință lumea și au apreciat 
că securitatea și stabilitatea acestei 
regiuni incumbă numai responsabi
litatea statelor acestei regiuni, fără 
nici o intervenție ’ străină".

ÎNCHEIEREA forumului științific

DE LA HAMBURG

Propuneri și idei constructive
pentru dezvoltarea cooperării, înțelegerii 

și destinderii pe continent

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU SPECIAL

Manifestare consacrată țării noastre• a

LONDRA 3 (Agerpres). — In ca
drul manifestărilor consacrate împli
nirii a 2050 de ani de la formarea 
primului stat dac centralizat -și in
dependent și aniversării centenarului 
stabilirii relațiilor diplomatice dintre 
România și Marea Britanie, Asocia
ția de prietenie Marea Britanie- 
România a organizat, la Londra, o 
adunare festivă.

Luind’ cuvintul, Harry G’old, secre
tarul Asociației de prietenie, si Nicu 
Bujor, consilier la Ambasada română 
de la Londra, au evidențiat semnifi
cația evenimentelor aniversate, pre
cum .și bunele raporturi statornicite 
intre cele două țări, puternic impui-

. sipnate în ultima perioadă de vizita 
■de stat efectuată in Marea Britanie 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Cu prilejul acestei acțiuni. Asocia
ția de prietenie a. tipărit și difuzat 
Un buletin special în cadrul căruia 
sint incluse ample articole consacrate 
celor două evenimente sărbătorite, 
evoluției de-a lungul' istoriei a rela
țiilor de. prietenie româno-britariice.

în încheierea manifestării, a fost 
prezentat un program de filme do
cumentare și de muzică populară ro
mânească.

SALISBURY 3 (Agerpres) — Co
respondență de la R. Căplescu : „Ale
gerile din Rhodesia au fost, in linii 
generale, libere și. echitabile", aceas
ta este concluzia celor trei grupuri de 
observatori străini însărcinați cu su
pravegherea consultării electorale 
care a avut Ioc între 27 și 29 februa
rie — grupul din țările Comrnon- 
wealthului, cel din Republica Irlan
da și cel din Marea Brițanie. în de
clarații date publicității separat, ele 
subliniază că operațiunile de votare 
au subliniat „un.șir de dificultăți 
inerente", dar că, în ciuda acestora, 
alegerile au oferit electoratului afri
can un cadru acceptabil pentru de
semnarea guvernului pe care il do
rește.

Potrivit ultimelor date, a-au pre
zentat la urna 2 699 450 alegători, 
adică 93,6 la sută din persoanele cu 
drept de vot (numărul acestora fiind 
apreciat la 2,8 pină la 3 milioane), 
ceea ce, tinind seama de împrejură
rile în care s-au ținut alegerile, la 
mai puțin de trei luni de la înceta
rea operațiunilor militare, ca și de 
distanțele mari pe care adesea alegă
torii au trebuit șă. le. parcurgă pe 
jos, prin, junglă, constituie un pro
centaj cu totul . remarcabil, de-a 
dreptul excepțional, reflectind in 
modul cel mai convingător aspirațiile 
arzătoare de eliberare ale poporului 
Zimbabwe.

Repartizarea voturilor intre cele 
nouă partide urmează să fie anun
țată marți dimineața, la ora 9.00 ora 
locală (care coincide cu ora Bucureș- 
tiului).

O atenție deosebită a. stîrnit decla
rația lui Robert Mugabe, președintele 
Partidului Z.A.N.U. (F.P.). la în
toarcerea sa din . Mozambic și 
Tanzania (pentru consultări cu pre
ședinții Samora Machel si Julius 
Nyerere); care s-a pronunțat pen
tru un guvern de coaliție cu 
celălalt mare' partid care a participat 
la lupta pentru- eliberare — Z.A.P.U.

•— de sub conducerea lui Joshua 
■Nkomo. Refacerea alianței dintre cele 
două partide care au luptat împreună 
pentru dobindirea independentei, in 
general acțiunea conjugată a tuturor 
forțelor naționale se impune intr-a
devăr in tot mai mare măsură in 
cercurile largi ale opiniei publice 
rhodesiene. inclusiv ale populației 
albe, ca unica modalitate de soluțio
nare a problemelor reconcilierii și 
reconstrucției cu care se va confrun
ta noul stat Zimbabwe.

Robert. Mugabe a declarat, de ase
menea, că Z.A.N.U. (F.P.) va recu
noaște rezultatele consultării electo
rale, indiferent care vor fi acestea.

Erich Honecker în vizită 
la Varșovia

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — Luni 
au început convorbirile dintre: Ed
ward Gierek, prim-secretar. al C.C, al 
P.M.U.P., și Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R. D. Ger- 

' mane, care întreprinde o vizită prie
teneasca de lucru in Polonia — in
formează agenția P.A.P., adăugind 
că se examinează dezvoltarea pe mai 
departe a colaborării dintre cele două 
țări și unele probleme ce decurg din 
actuala situație internațională.

La convorbiri participă Edward Ba- 
biuch, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.P., Willi Stoph, pre- 
-ședintele Consiliului de Miniștri. al 
R.D.G.. alte persoane oficiale din cele 
două țări.

In ultimo vreme s-ou intensificat acțiunile agresive ale forțelor rosiste 
sud-africane impotriva Republicii Populare Angoia. Numai de la începutul 
anului - relevă un comunicat al Ministerului angolez al Apărării - ca urmare 
o unor astfel de incursiuni, au fost ucise 21 persoane, iar alte 23 rănite. 
In fotografie: un pod din zona Mocamedes - Lubango distrus de forțele 

sud-africane

Pacea, destinderea, înțelegerea în
tre popoare — iată o misiune de 
ihalt umanism a științei contempo
rane, pusă și mai mult în evidență 
în momente de încordare, cind ori
zontul vieții internaționale apare 
încă destul de întunecat. Parti
cipanta la marele Forum, european 
de la Hamburg au adus o nouă con
firmare a virtuților științei. Ei au 
reușit., prin eforturi comune, să 
înțprăștie norii neîncrederii, ai osti
lității și să încheie cele două săp- 
tămini de dezbateri intr-o atmos
feră de conlucrare și. înțelegere 
eficientă.

Convocat în baza Actului final, de 
la Helsinki, Forumul științific de 
la Hamburg a avut mandatul celor 
35 de state participante de a. .exami
na și identifica posibilitățile de 
lărgire și diversificare a schimbu
rilor științifice, ca una din direc
țiile principale de acțiune ' pentru 
menținerea .și dezvoltarea procesu
lui de cooperare 
multilaterală ini
țiat de Conferința 
pentru securitate 
și cooperare în 
Europa. Aproape
300 de oameni de știință si diplo
mats din țările Europei, S.U.A. și 
Canada ’ aii venit în marele oraș- 
port de pe Elba pentru a prezența 
rezultatele cercetărilor lor în do
menii de cea mai mare importantă 
— energia., alimentația, sănătatea, 
mediul ambiant — pentru a discuta 
despre modalitățile de conlucrare, 
iii folosul progresului și bunăstării 
tuturor popoarelor continentului. 
Iată de ce Forumul științific de la 
Hamburg — prima reuniune de a- 
cest .fel din istoria continentului — 
a polarizat atenția opiniei publice 
europene, înscriindu-se ca Un eve
niment de certă. înșemnătațe al ac
tualității internaționale.

Documentul — adoptat prin con
sens — si dat. publicității după ne
gocieri prelungite, care au presupus 
depășirea a nu puține obstacole (de 
■natură politică, nu științifică), 
subliniază, importanta respectării 
principiilor noi de relații intersta
tale și aplicării in viată a preve
derilor înscrise in Actul final de la 
Helsinki, pentru crearea unui climat 
de colaborare. rodnică și deplină 
securitate pe continent. Participan
ta ă.u căzut de acord in ce privește 
modalitățile de dezvoltare a coope
rării prin încheierea de acorduri bi 
și multilaterale, la nivel guverna
mental sau neguvernamental, prin 
realizarea de proiecte și programe 
comune în domeniile care au făcut 
obiectul dezbaterii.

Raportul final, care Incorporează 
concluziile celor patru grupe de lu
cru pe probleme, evidențiază nece
sitatea dezvoltării largi, fără îngră
diri și obstacole, a schimbului. de 
informații și .d.e .documentație .între 
statele participajnte. a difuzării la 
scara ' întregului continent a cuce
ririlor științei și tehnicii contempo
rane. ’ ’ ■ .

De o deosebită ' importantă este 
sublinierea necesității convenirii 
unor măsuri speciale in folosul ta
rilor mai. puțin dezvoltate din .Eu
ropa. asigurindu-se accesul lor 
neîngrădit \ la cuceririle științei și 
tehnologiei moderne, pentru accele
rarea progresului lor general.

Reafirmând , ideea continuității 
. procesului început odată cu Confe

rința general-europeană, .participan
ta au evidențiat însemnătatea și

utilitatea unor asemenea intilniri 
de lucru, formulind propunerea ca 
în viitor să aibă loc un nou forum 
Științific al statelor semnatare ale 
Actului final de la Helsinki.

In documentul adoptat la înche
ierea lucrărilor se subliniază nece
sitatea ca reuniunea general-euro- 
peană programată să aibă loc in 
toamna acestui an la Madrid să 
examineze concluziile si. propuneri
le Forumului științific de la Ham
burg în scopul intensificării coope
rării intre statele participante, co
respunzător 
ale tuturor 
lui.

■ Consensul . _____ ______ __ ,__
tii la Forumul european de la Ham
burg asupra programului de dez
voltare a cooperării științifice in- 
tereuropene reprezintă astfel o 
nouă confirmare a faptului că, a- 
tunci cind se acționează în mod 
constructiv, luîndu-se în considera

re opiniile tutu
ror participantilor 
și punîndu-se pe 
prim plan cerin
țele maiore ale. 
înțelegerii si coo- < 

perării. interesele comune ale sta
telor, pot fi găsite căile de apropie
re și pot fi identificate soluții via
bile, concluzii general-acce.ptabile.

Potrivit poziției sale de principiu, 
a concepției președintelui Nicolae 
Ceaușescu, Romania a avut o par
ticipare activă la lucrările Forumu
lui științific european de la Ham
burg. A fost evidențiată și cu acest 
iprilej orientarea consecventă a țării 
noastre spre extinderea cooperării 
în domeniul științei si tehnologiei 
între statele participante, pentru 
dezvoltarea înțelegerii și. consoli
darea destinderii pe continent. Pe 
parcursul dezbaterilor au fost pre
zentate din partea țării noastre pro
puneri constructive pentru depă
șirea dificultăților apărute, pentru 
găsirea căilor de apropiere a pozi
țiilor. în interesul dezvoltării coo
perării inter europene, al bunei pre
gătiri a reuniunii de la Madrid. 
Constituie un motiv de satisfacție 
faptul că propunerile, prezentate: de 
România privind continuitatea int.il- 
nifllor de acest gen, sprijinirea 
eforturilor țărilor mai puțin dezvol
tate, sau evidențierea importantei 
cercetării științifice pentru dezvol
tarea economico-socială se regăsesc 
în concluziile Forumului european 
de la Hamburg.

...A revenit adesea în cuvintările 
rostite de la tribuna forumului ex
presia metaforică a „podurilor" pe 
care știința le poate ancora intre 
state și popoare. Poate că această 
metaforă, preferată de multi ora- 

. tori, este sugerată de trecutul dra
matic al Europei, de cele două con
flagrații ce s-au abătut pe conti
nent și care au făcut să fie arunca
te in aer sute și mii de poduri ade
vărate, iar odată cu aceasta dispă- 
ririd pentru multi ani orice legături 
intre state și popoare. Sțiinta poate 
construi, intr-adevăr, poduri rezis
tente — la propriu și la .figurat — 
care să contribuie la mai buna cu
noaștere și înțelegere între popoare, 
la progresul lor general. Acesta 
este mesajul de deosebită noblețe al 
concluziilor și propunerilor pe care 
Forumul științific de la Hamburg 
le înaintează reuniunii general-eu- 
ropene de la Madrid.

Dumitru ȚINU

aspirat’llor 
popoarelor
realizat de

de progres 
continentu-
participan-

Recent s-a Încheiat cea de-a treia 
Conferință generală a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
Industrială (O.N.U.D.I.), ale cărei lu
crări s-au desfășurat la New Delhi. 
După aprecierea generală, această 
reuniune a fost un eșec ; rezultatele 
ei n-au corespuns nici pe departe aș
teptărilor- popoarelor, care sperau că 
ea va marca un progres in direcția 
întăririi cooperării internaționale in 
scopul accelerării industrializării ță
rilor în curs de dezvoltare și, impli
cit, o contribuție la eforturile îndrep
tate spre edificarea unei noi ordini 
economice mondiale. Faptul că aceas
tă reuniune — ca, dealtfel, și reuniu
nea U.N.C.T.A.D. V, care s-a desfă
șurat în mai 1979 la Manila — s-a 
încheiat cu rezultate dezamăgitoare 
nu trebuie in nici un caz să slăbească 
atenția de la problema atit de acută 
a lichidării subdezvoltării și asigură
rii stabilității economiei mondiaje : 
dimpotrivă, a devenit imperios ne
cesar ca. pină Ia deschiderea sesiunii 
speciale a O.N.U., consacrată exclusiv 
noii ordini, programată să aibă loc in 
septembrie anul acesta, să se inten
sifice eforturile statelor și popoare- 
loi- în. vederea obținerii ■ unbr pro
grese reale in soluționarea acestor 
probleme. Aceasta, deoarece persis- 
tcnțalși chiar adincirea decalajelor 
reprezintă o problemă cardinală a zi
lelor noastre, care se pune cu'tot niaî 
mare acuitate.

în prezent, este aproape unanim 
recunoscut că sistemul de relații in
ternaționale în care se desfășoară 
transferul de bunuri materiale, de 
cunoștințe tehnice și resurse finan
ciare nu mai răspunde cerințelor unei 
dezvoltări stabile și dinamice a eco
nomiei mondiale, că ordinea econo
mică instituită de forțele colonialiste 
și perpetuată de cele neocolonialiste, 
deși avantajează țările dezvoltate in 
detrimentul celor in curs de dezvol
tare, aduce serioase prejudicii întregii 
omeniri. Din păcate, toate tentativele 
de pină acum, de a se pune bazele 
unei acțiuni internaționale eficiente 
în vederea înlocuirii acestor rapor
turi economice perimate’ cu altele 
noi, echitabile, n-au dat rezultatele 
scontate. Sărăcia în lume n-a fost 
nici pe departe eradicată, ci, dimpo
trivă, se agravează ; contradicțiile 
dintre țările bogate și cele sărace se 
ascut. Tocmai de aceea se impune 
intensificarea eforturilor pentru 
crearea noii ordini internaționale 
care să ducă Ia lichidarea decalaje
lor, la dezvoltarea tuturor statelor, 
Ia progresul general al omenirii.

Sterilitatea dialogului dintre Nor
dul dezvoltat și Sudul subdezvoltat 
nu poate și nu trebuie să estompeze 
faptul că economia mondială cunoaș
te cea mai gravă criză din perioada 
postbelică. Marcată de puternice ine-

galități, dezechilibre, dezordini și dis
torsiuni, activitatea productivă in 
lume a slăbit, simțitor: de la o crește
re anuală de 5,1 la sută in anii ’60 s-a 
ajuns la 2,9 la sută în anii ’70. 
Departe de a se diminua, de
calajele economice dintre țările bo
gate și cele sărace s-au accentuat și 
mai mult : de la 12 la 1 în 1970, ra
portul dintre veniturile medii anuale 
pe locuitor în cele două grupuri de 
țări a sporit la 14 la. 1 în 1979.

Acestea sint însă cifre globale, în 
spatele cărora se ascund discrepante

Criza energetică a complicat și 
mai mult lucrurile. Țările producă
toare majorează periodic prețul pe
trolului pe motiv că inflația si dezor
dinea monetară de pe piețele occi
dentale le reduc veniturile din expor
tul, de țiței. Dar scumpirea petrolului 
se reflectă în; prețul majorat al măr
furilor produse de țările consuma
toare, iar creșterea inflației in aceste 
state determină noi sporuri ale pre
țului țițeiului, care deja a atins 
niveluri foarte ridicate. Evident, 
cele mai păgubite de pe urma

A

pe scurt
pre care se vorbește atit demult 
în . prezent, . chiar și in țările ca
pitaliste dezvoltate, nu înseamnă și 
nu trebuie să însemne.— așa cum în
cearcă unii specialiști să demonstre
ze — dependența ; Sudului față de 
Nord, ci un raport de intercondițio- 
nare reciprocă, in care creșterea eco
nomică a bogaților și săracilor de
pind una de cealaltă. Numai in 
aceste condiții, dezvoltarea țăr-ilor 
■rămase in urmă ar face din Sud un 
partener solvabil și atractiv pentru 
Nord.

CONCLUZII PE MARGINEA RECENTEI SESIUNI A O.N.U.Dl.-.

sint profund interesate toate țările lumii
• Gravele primejdii ale accentuării decalajelor economice • Necesitatea întăririi 
solidarității și unității de acțiune a țărilor în curs de dezvoltare • România — 
o concepție realistă, un program constructiv de edificare a unei lumi mai 

drepte și mai bune

și mai profunde. Astfel, statisticile 
O.N.U. cu privire la evoluția econo
mică a țărilor în curs de dezvoltare 
conturează o situație de-a dreptul 
decepționantă, După anul 1960. țările 
mai puțin avansate (Care concentrea
ză 47 la sută din populația lumii a 
treia) n-au înregistrat, practic, nici 
un progres, iar statele cele mai 
rămase m urmă (13 la sută) au cu
noscut chiar un recul. Așa cum se 
remarca și la Conferința O.N.U.D.I. 
de la New Delhi „lumea a treia s-a 
trezit în zorii ', noului deceniu mai 
săracă decit acum zece ani". Numărul 
celor lipsiți de mijloacele necesare 
satisfacerii nevoilor elementare de 
existență este, după statisticile Băn
cii Mondiale, de 1.1 miliarde, adică 
de două ori mai mare fată de anul 
1970. Specialiștii O.N.U. sint unanimi 
în a aprecia că, în absența unor mă
suri urgente, capabile să stăvilească 
actualele tendințe, la sfirșitul seco
lului, din cei șase miliarde de locui
tori, cît' se apreciază că va fi atunci 
populația globului, 4 miliarde vor 
trăi în „lumea a treia", iar dintre 
aceștia două treimi vor fi „săraci ab- 
soluți".

acestui cerc vicios sînt țările în 
curs de dezvoltare neproducătoare 
de hidrocarburi, care se văd nevoite 
să se îndatoreze tot mai mult pentru 
a-și procura combustibilul necesar, 

în acest moment complicat al situa
ției internaționale, trebuie avut în 
vedere că absența progreselor pe 
calea edificării noii ordini econo
mice mondiale atrage . după sine 
sporirea încordării internaționale, 
de care este legată , accentuarea 
cursei înarmărilor. în această cursă 
sînt atrase tot mai mult țările slab 
dezvoltate, ceea ce,.pe de1 o parte,' le 
obligă ca din sărăcia lor să cheltuias
că importante fonduri care ar putea 
servi progresului economic, iar, pe 
de altă parte, le sporește dependen
ta față de furnizorii de arme. Iată 
de ce eforturile pentru realizarea noii 
ordini se cer îmbinate tot mai strins 
cu eforturile pentru trecerea la 
dezarmare ; prin reducerea bugetelor 
militare — așa cum propune țara 
noastră — ar deveni disponibile fon
duri importante 
afectate operei de 
dezvoltării.

Interdependența

care ar putea fi 
lichidare a sub-

mondială des-

în fapt, țările în curs de dezvol
tare au devenit o importantă piață 
de desfacere pentru produsele manu
facturate provenite din statele dez
voltate. între 1960—1977, exporturile 
țărilor bogate către cele sărace au 
sporit valoric de peste 3 ori (de 
la 14 la 114 miliarde de dolari). Pe 
bună dreptate, specialiștii O.C.D.E. 
remarcă faptul că dacă după de
clanșarea actualei crize, țările în curs 
de dezvoltare ar fi urmat exemplul 
statelor dezvoltate, redueîndu-și im
porturile, recesiunea din Occident ar 
fi fost mai pronunțată decit în pre
zent.

• Toate acestea impun luciditate și 
responsabilitate : în condițiile actuale 
și îndeosebi acum, în preajma sesiu
nii speciale a O.N.U., țările avansate, 
care caută să-și apere doar interesele 
imediate, în detrimentul celor pe 
termen lung, sint chemate să abando
neze practicile lor egoiste, să iasă din 
actualul imobilism și să treacă nein- 
tirziat de Ia declarații de intenții Ia 
acțiuni practice în vederea realizării 
noii ordini economice internaționale,
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care prezintă un interes vital pentru 
întreaga omenire.

In același timp, dat fiind caracte
rul extrem de complex ăl procesului 
de edificare a noii ordini, obstacolele 
serioase ce se mențin pe această cale, 
țările in curs de dezvoltare, toate 
forțele care' luptă pentru transfor
mări revoluționare in viața economi
că și politică internațională sint che
mate, in această perioadă pregătitoa
re a sesiunii speciale a O.N.U., să-și 
consolideze solidaritatea și unitatea 
lor de acțiune — de care depinde 
considerabil posibilitatea de a deter
mina. schimbări în poziția țărilor 
dezvoltate.

Pornind tocmai de la aceste reali
tăți, România socialistă, președintele 
ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se 
pronunță ferm pentru înlăturarea 
vechilor relații de dominație și asu
prire, de inechitate și nedreptate și 
înlocuirea lor cu relații noi, bazate pe 
deplină egalitate, echitate, respect și 
avantaj reciproc, fundament trainic 
al noii ordini, menite să ducă la pro- 
greșul tuturor popoarelor intr-un cli
mat de pace și destindere in lume. 
Este de altfel știut că. încă la prece
dentul Congres — al XI-lea — al 
partidului, a fost elaborat un program 
cuprinzător , și realist pentru edifi
carea noii ordini care a stat la baza 
multiplelor inițiative și acțiuni între
prinse de țara noastră in forurile și 
reuniunile internaționale, in conlu
crarea strînsă cu celelalte țări in curs 
de .dezvoltare. Această orientare sta
tornică a fost pe deplin reconfirma
tă de Congresul al XII-lea al parti
dului. în Raportul prezentat la Con
gres, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sintetizind pozițiile afirmate anteri
or, a dezvoltat conceptul românesc 
cu privire la noua ordine, precizind 
modalitățile practice de acțiune pen
tru atingerea acestui obiectiv și fă- 
cînd propuneri care corespund cel 
mai bine 
existente. 
România 
că acum, 
necesare .
cauzei lichidării subdezvoltării și de
calajelor dintre state.

în acest context, România acordă 
o mare importanță pregătirii temei
nice a sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. din 1980 consacra
tă noii ordini economice internațio
nale, care, în concepția partidului și 
țării noastre, trebuie să adopte un 
program de măsuri practice și efi
ciente, capabile să ducă la lichida
rea subdezvoltării, la asigurarea unui 
progres mai rapid al țărilor în curs 
de dezvoltare, in interesul păcii și 
colaborării între toate națiunile lumii.

condițiilor și posibilităților 
în spiritul acestui program, 
acționează cu convingerea 
mai mult, ca oricind, sint 
eforturi pentru progresul
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O CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ DE SOLIDARITATE CU NICARA
GUA, la care au participat reprezentanții a peste 30 de organizații pro
gresiste și democratice din diferite țări ale lumii, s-a desfășurat la Mana
gua. In „Declarația finală” adoptată se subliniază că procesul revoluționar 
nicaraguan, sub conducerea Frontului Sandinist de Eliberare Națională 
(F.S.L.N.), înregistrează „un progres constant" în favoarea maselor largi 
populare, într-un cadru de autonomie și cu respectarea drepturilor și li
bertăților fundamentale ale omului. Participanții la conferință s-au anga
jat să acționeze pentru întărirea solidarității cu poporul nicaraguan.

INFLAȚIA IN S.U.A. O rată a 
inflației de 18 la sută ' a determi
nat guvernul Statelor Unite să-și 
revizuiască proiectul de buget pe 
anul financiar 1981. Din dispoziția 
președintelui Carter, funcționarii 
tuturor ministerelor americane stu
diază mijloacele de reducere a bu
getelor respective.— reducere care 
pe întreaga administrație ar urma 
să totalizeze circa 20 miliarde de 
dolari.

LA GENEVA a avut loc o nouă 
întilnire a delegaților U.R.Ș.S. și 
S.U.A. care participă Ia convorbirile 
bilaterale referitoare la interzicerea 
armei chimice — anunță agenția 

. T.A.S.S.
NUMIRE. Mohamed Mzali. mi

nistrul educației naționale, a fost 
însărcinat de președintele , Habib 
Bourguiba. cu coordonarea tempo
rară a activității guvernului pe lin
gă președintele republicii, anunță 
un comunicat oficial, reluat de a- 
gențiile France Presse și U.P.I. 
Această hotărire a fost luată ca ur
mare â spitalizării, in Frânta, a 
primului ministru. Hebi No.uira. Pe 
de altă parte.. la Tunis s-a anunțat 
că. Driss Guiga, fost ambasador al 
Tunisiei la Bonn, a fost numit mi
nistru de interne.

. CEL DE-AL XXH-LEA CON
GRES AL PARTIDULUI POPU- 

I LIST AUSTRIAC, principala for
mațiune . politică de opoziție din 

Ițară. s-a încheiat. Congresul a 
examinat situația politică si econo
mică a Austriei. De asemenea, fo- 

I rumul populiștilor "a adoptat unele 
modificări la statut și a ales orga
nele conducătoare ale partidului, 
în funcția de președinte al Parti
dului Populist Austriac a fost reales 

| Alois Mock.
| POPULAȚIA UNIUNII SOVIE

TICE a sporit în ultimul deceniu 
I cu .22,8 milioane locuitori, cifrin- 

du-se în prezent la 264,5 milioane.

PRIMUL CONGRES AL MIȘCĂ- 1 
RILOR COMUNITĂȚILOR INDIE- . 
NE ABORIGENE DIN AMERICA 
LATINA s-a încheiat la Cuzco > 
(Peru). Au participat reprezentanții 
a 56 de comunități de indieni din I 
16 țări. Congresul a adoptat o ho- | 
tărîre cu privire la crearea unei 
Universități indiene mondiale. Tot- i 
odată, el a adresat opiniei publice I 
de pe continentul latino-american ‘ 
chemarea de a contribui la solutio
narea problemelor politice, econo- I 
mice și sociale ale indienilor abori- I 
peni.

NOUL PREMIER THAILANDEZ. In- I 
truiiit in sesiune extraordinară la 
Bangkok, parlamentul Thailandei l-a ■ 
ales pe ministrul apărării, Prem 
Tinsulanond, in funcția de prim-mi- ' 
nistru al țării,’ informează agențiile ■ 
Associated Press și France Presse. I 
El ii succede în acest post lui ’ 
Kriangsak Cbomanan, care a demi- . 
sionat săptămina trecută. Noul pre- I 
mier, in vîrstă de 59 de ani, urmea- ' 
ză să fie confirmat în funcție de . 
regele Bhumibol al Thailandei.

TEST ENERGETIC. In numărul 
său de luni, ziarul „Financial Ti- I 
mes“ relevă că 20 de țări membre | 
ale Agenției Internationale pentru 
Energie (A.I.E.), printre care prin- i 
cipalele țări occidentale, mai piitin I 
Franța, vor simula in cursul aces- ' 
tui an o criză energetică pentru, a 
pline la încercare planurile lor de I 
aprovizionare in situata dificile. I 
Acest test va dura două luni, ince- 
pînd din octombrie sau noiembrie | 
și va costa mai multe milioane I 
de lire.

DECES. La Varșovia a încetat din I 
viață, in virstă de 86 de ani, Ja- | 
roslaw Iwaszkiewicz. președintele 
Uniunii scriitorilor din R. P. Polo- i 
nă, cunoscut militant al mișcării I 
mondiale pentru apărarea păcii. 1 
anunță agenția P.A.P.
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